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          தG க?ைத Iட கால வரலாைற ெகாட�.  காலேதா	 

பா�ெபா�ளாK, வ=வதாK Mரப மாறகைள அ� ெப	 வ�ள�.  

இ�பதா :றா= அ� 6%ய வ=வைத உடாŒ ெகாட�.  அ�ேவ 

6�க?ைதயாக  %கŒற�. 

 

               6�க?ைத எற ெசா யா<லகண%ž அடகாத க?ைத எற 

ெபா�ைளேய  உண�Œற�.  இதைகய ேசாதைன 7ய*ைய 7த 

7தš தGO ேமெகாடவ ந.  <சA% ஆவா.  அவ�ž 7ன 

மகாக? பார%யா வசன க?ைத எற ெபயş 6%ய வ=வெமாைற 

உடாக 7யறா.  ஆனா அ� அவ�ž <ன ேவ	 எவராK 

ெசைமயாக ைகயாளபடாததா M	 ேபாŞ	 எனலா.  இலகண மரைப 

RŠ எSத 6%ய வ=வமான 6�க?ைத பேவ	 எ%6கைள ச%த 

ேபா%K, ெசO� வளத�. 

 

          6%ய ெச%ைய 6%ய வ=வ% த�வேத 6�க?ைதயாž.  

உளடக, 6றேதாற ஆŒய இர=K 6�ைம இ�ப� 6�க?ைத 

எற ெபயş ெபா�தைத ெம<பதாž.  ““““மர6 க?ைதக மர6 க?ைதக மர6 க?ைதக மர6 க?ைதக 

ெதாட7=யாத *கரகைள இ	 6�க?ைதகத ெதா�Œறனெதாட7=யாத *கரகைள இ	 6�க?ைதகத ெதா�Œறனெதாட7=யாத *கரகைள இ	 6�க?ைதகத ெதா�Œறனெதாட7=யாத *கரகைள இ	 6�க?ைதகத ெதா�Œறன”””” எப� 

ேபரா. அ� ரžமா Wறாž.  இ	 இைளஞக@ைடேய ெபாš-ட 

வாவ� இ6�க?ைதயாž. 

 

          ஒ� க?ஞ எபவ பைட6 தைமŞ *ற%�க ேவ�ேம 

த?ர இலகண இலŒய ஆரா*Ş *ற%�க ேவ� எப� 

அவ*ய இைல எ	 க�தப�Œற�.  இ�<# ேமதா இதž 

?%?லகாக இலŒய தைமகைள பŠY ெகாைககைள பŠY, 
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இலகண ?%7ைறகைள  பŠY ெத@வான *தைனY அŠ- ப=6 

உைடயவரா காணப�Œறா.  இத ?ைளவாக பைழய இலŒய 

ேபாžகைள Rற ேவ�  எற எண இŠ 6%ய ேசாதைனக@ 

ெவŠ ெபற ேவ� எற ஒ� ேநாகேதா� ம�ேம ேமதா எS�வதž 

7 வ�Œறா.  பைழயவைற தாத� எ	 இகழாம, 6%யவைற 

உயவாக ெசய ேவ� எற நல ேநாகேதா� த7ைடய க?ைத 

7ய*கைள ேமதா ேமெகா� வ�Œறா எபைத அவ�ைடய க?ைத 

:க கா�Œறன.  அவ இலŒய ெகாைககைள பŠய ெத@வான 

*தைனேயா�, 6%ய வ=வைத எப= உ�வாக ேவ� எற 

6லைமேயா�, உலக அரŒ <ற ெமாOகேளா� தGைழ எப= சமமாக Mக 

ேவ� எற ேவைகேயா� த7ைடய க?ைதகைள ப=மக@ 

வாŞலாக உண�Œறா, எனேவ இவş க?ைதக@ இ�� இவா- 

பய\Œற�. 

 

¬ö×ò¬ö×ò¬ö×ò¬ö×ò    ¾¨ÄôÒ¾¨ÄôÒ¾¨ÄôÒ¾¨ÄôÒ    

          ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    ப=மகப=மகப=மகப=மக    ஓஓஓஓ    ஆ-ஆ-ஆ-ஆ-’’’’ எப� ஆ-ž 

ெதş- ெசயபட தைலபாž 

 

 

¬ö×¬ö×¬ö×¬ö×    §¿¡ì¸õ§¿¡ì¸õ§¿¡ì¸õ§¿¡ì¸õ    

          7. ேமதா அவக எS%Yள க?ைத :க@ ெபா%�ள 

ப=மகைள ெவ@ெகாணவ� இவா? ேநாகமாž.  

 

¬ö×¬ö×¬ö×¬ö×    ¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û    

Ó¾ý¨ÁÓ¾ý¨ÁÓ¾ý¨ÁÓ¾ý¨Á    ¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û    

           7. ேமதா அவக எS%ய க?ைத :கF பEெர�, 7.  

8த%ர7� அவக@ ப=ம எற :K, ெவ. இராம.  ச%யA% எS%ய 
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இலŒய% ப=ம எற :K இவா-ž 7தைம ஆதாரகளாக 

ெகாளபடன.  

Ð¨½¨ÁÐ¨½¨ÁÐ¨½¨ÁÐ¨½¨Á    ¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û¬¾¡Ãí¸û    

          ப=ம žŠத ஆேவ�க, ஆ- :க, ஆ- க�ைரக, 

ேபாறன �ைணைம Aலகளாக ெகாளபடன.  

¬ö×¬ö×¬ö×¬ö×    ±±±±øøøø¨Ä¨Ä¨Ä¨Ä    

          7.  ேமதா அவக எS%ய க?ைத :க@ மன*றž, 

%�?ழா? ஒ� ெத�பாடக, கப க?யரŒ, எ <ைள தG, 

ஒைற _ž*, மEதைன ேத= ஆŒய :கைள த?�  க0 

.க, நடத நாடகக, ஆகாய�ž அ�த வீ�, கன- ž%ைரக, 

எ#ைடய ேபா% மரக , அவக வ�Œறாக, ஒ� வான இ� *	ž, 

கா%�த கா	, ஊவல, நதவன நாக, இதய% நாகாš, 7க�ž 

7க ஆŒய 12 :கF இவா? எைலž உப�ளன. 

 

¬ö×¬ö×¬ö×¬ö×    «ÏÌÓ¨È«ÏÌÓ¨È«ÏÌÓ¨È«ÏÌÓ¨È    

          இவாேவ=, ?ளக7ைற, வரலா	7ைற, ஒபா-7ைற ஆŒயன 

ஆ- அbž7ைறகளாக <பறப�ளன. 

 

 

 

 

¬ö×ô¬ö×ô¬ö×ô¬ö×ô    ÀÌôÒÀÌôÒÀÌôÒÀÌôÒ    

          இவாேவ� 7#ைர, 7=-ைர Iகளாக cகாb நாž 

இயகைள ெகாட�.  

  
1. ப=ம ஓ அŠ7க 

2. 7.  ேமதா? க?ைதக@ கா* ப=ம 

3. 7.  ேமதா? க?ைதக@ žŠB� ப=ம 

4. 7.  ேமதா? க?ைதக@ உவைம ப=ம 
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          ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம    ஓ�ஓ�ஓ�ஓ�    அŠ7கஅŠ7கஅŠ7கஅŠ7க’’’’ எப� 7தலா இயலாž இவா? ப=ம, 

ெதாம, žŠB� ஆŒயவŠ ?ளகக, ப=ம% வைகக, ப=ம% 

ேதாற வள*, ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம’’’’ ம	 ‘‘‘‘ப=ப=ப=ப=’’’’ எ# ெசாக சக இலŒய% 

காணப� இடக, அய நா� ம	 ந நா� க?ஞக ப=ம%ž 

W	 ?ளகக ேபாறன இ?யš ஆராய ெப	ளன. 

 

           இரடா இயலான ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    கா*கா*கா*கா*    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ 

எப% இ%யா? 8த%ர, காதš இப �பக, ேபாş 

ெவŠக, மக@ வ�ைம, ெப\ž இைழகப� அI%க, 

க?Ş அவல Mைல, க?ஞE உண-க 7தšயன இ?யš 

ஆராயப�ளன. 

 

          இ%ய 8த%ர% கா%ய=க@ பக@6, காதš உண-க, 

அேயா%Ş Mக-க, ெச�< ž7ற, ந% I ேபாராடக, 

ெப\ž ஏப� இழ6க ஆŒயவைற ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    

žŠB�žŠB�žŠB�žŠB�    ப=மகப=மகப=மகப=மக’ ’ ’ ’ எ# Aறா இயš ?ளகப�ளன. 

 

          ‘‘‘‘7777. . . . ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எற நாகா 

இயš உவைம ம	 உவைம ப=ம% ?ளகக, உவைம ப=ம% 

வைகக, ேமதா? க?ைதக@ ப=ம ஆž உவைமக ம	 ப=ம 

ஆகாத உவைமக எைவெய	 ஆ� இ?யš ெதş?கப�ள�. 

 

ÓÊ×¨ÃÓÊ×¨ÃÓÊ×¨ÃÓÊ×¨Ã    

          இவாேவ= வO ெத@-ப�தபட ெச%க@ ெதாž6 

த�வ�ட எ%கால% ஆவாளக ேமெகாள ேவ=ய ேமலா- 

களக, ஆ- பய ஆŒயன 7=-ைரŞ இட ெப	ளன. 
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Ð¨½Ð¨½Ð¨½Ð¨½    áüÀðÊÂøáüÀðÊÂøáüÀðÊÂøáüÀðÊÂø    

          ஆேவ= இ	%Ş இவா-ž பயபட :க, :லா*şயş 

ெபயக@, அகர ?şைசப�தப� அைவ �ைண: ப=யலாக  

அ@கப�ளன. 

 

À¢ýÉ¢¨½ôÒÀ¢ýÉ¢¨½ôÒÀ¢ýÉ¢¨½ôÒÀ¢ýÉ¢¨½ôÒ    

          இவாேவ=ைன ெத@வாக அŠ� ெகாF ேநாக% 

<Eைண6க இர� <ş-களாக <şகப� உள�.  <Eைண6  

ஒŠ 7. ேமதா? பைட6கF *ற6கF ெதாžத@கப�ளன.  

<Eைண6 இர= ப=மக@ 6ைகபடக இைனகப�ளன. 
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இய� : ஒ�F 
    

ப$ம� ஓ� அறி�க� 
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#�$#�$#�$#�$    –    1111    

�%&� '� (	
����%&� '� (	
����%&� '� (	
����%&� '� (	
���    

 

       சக இலŒய% வத பாட வைககF அத < ேதாŠய 

பா?னகF மர6 க?ைதக என வைக ப�தபடன.  மர6 

க?ைதக@ ப=ம காணப=# அத வள*ைய 6�க?ைதக 

தாŒ MŒறன. 
 

                                        ‘‘‘‘7	�வககேள7	�வககேள7	�வககேள7	�வககேள, , , , ப=மகளாக க?ைதŞ 7%* யைடŒறனப=மகளாக க?ைதŞ 7%* யைடŒறனப=மகளாக க?ைதŞ 7%* யைடŒறனப=மகளாக க?ைதŞ 7%* யைடŒறன.  .  .  .  

மன காb கா*மன காb கா*மன காb கா*மன காb கா*, , , , ெசா*%ரமாக அைமதேல ப=மமாŒற�ெசா*%ரமாக அைமதேல ப=மமாŒற�ெசா*%ரமாக அைமதேல ப=மமாŒற�ெசா*%ரமாக அைமதேல ப=மமாŒற�. . . . உணஉணஉணஉண-தா -தா -தா -தா 

ப=மகFž காரணமாŒற�ப=மகFž காரணமாŒற�ப=மகFž காரணமாŒற�ப=மகFž காரணமாŒற�.  .  .  .  க��க��க��க��, , , , கா*கா*கா*கா*, , , , 6ல ஆŒயவைற சாத 6ல ஆŒயவைற சாத 6ல ஆŒயவைற சாத 6ல ஆŒயவைற சாத 

ப=மகைள ெகாேட 6�க?ைத ப=ம க?ைதயாகேவ இ	 ப=மகைள ெகாேட 6�க?ைத ப=ம க?ைதயாகேவ இ	 ப=மகைள ெகாேட 6�க?ைத ப=ம க?ைதயாகேவ இ	 ப=மகைள ெகாேட 6�க?ைத ப=ம க?ைதயாகேவ இ	 

மாŠŞ�Œற�மாŠŞ�Œற�மாŠŞ�Œற�மாŠŞ�Œற�....’’’’1111    

 

                                        6� க?ைதŞ ப=ம *றபான இடைத ெபற�6� க?ைதŞ ப=ம *றபான இடைத ெபற�6� க?ைதŞ ப=ம *றபான இடைத ெபற�6� க?ைதŞ ப=ம *றபான இடைத ெபற�.  .  .  .  ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம’ ’ ’ ’ எப� எப� எப� எப� 

ஏேத# ஒ	 ஏேத# ஒ	 ஏேத# ஒ	 ஏேத# ஒ	 <Šெதாறாக Mப�<Šெதாறாக Mப�<Šெதாறாக Mப�<Šெதாறாக Mப�; ; ; ; <Šெதாைற <ர%பšப�<Šெதாைற <ர%பšப�<Šெதாைற <ர%பšப�<Šெதாைற <ர%பšப�; ; ; ; 

<Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�’’’’2222  ப=ம எனபட�.  கா* 

ப��வ� ப=ம ஆŞ	. 

 

ப$ம�தி� வரலாF 

            ப=மக அல� ப=மW	 பŠய ஆரா* பெதாபதா 

:றா= ெதாடŒய�.  1908190819081908 - ஆ ஆ� ேசாகா எ# இட% 

க?ஞக W= க?ஞகசக எற அைமைப =. இ.  ஹூ 

ேதா	?தா.  க?ஞக 6தŒழைம ேதா	 W=க?ைத இபைத 

mகதன.  ‘‘‘‘1908 1908 1908 1908         ஆ ஆ� ŒŠ�ம நாள	 ஆ ஆ� ŒŠ�ம நாள	 ஆ ஆ� ŒŠ�ம நாள	 ஆ ஆ� ŒŠ�ம நாள	 ““““இைலY%காலஇைலY%காலஇைலY%காலஇைலY%கால” ” ” ” எற எற எற எற 

====....இஇஇஇ.  .  .  .  ஹூG க?ைதைய ெகாட  ஒ�  *	  ெவ@B�  ெவ@பட�ஹூG க?ைதைய ெகாட  ஒ�  *	  ெவ@B�  ெவ@பட�ஹூG க?ைதைய ெகாட  ஒ�  *	  ெவ@B�  ெவ@பட�ஹூG க?ைதைய ெகாட  ஒ�  *	  ெவ@B�  ெவ@பட�.   .   .   .   
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அக?ைதேய  6க  ெபற 7த க?ைதயாக ?ளŒய�அக?ைதேய  6க  ெபற 7த க?ைதயாக ?ளŒய�அக?ைதேய  6க  ெபற 7த க?ைதயாக ?ளŒய�அக?ைதேய  6க  ெபற 7த க?ைதயாக ?ளŒய�....’’’’3333        இத சக 

1909 1909 1909 1909 7த 7த 7த 7த 1917191719171917 வைர இயŒய�. 

 

                            ““““1912 1912 1912 1912 ––––    17171717    ‘‘‘‘இேமqஸஇேமqஸஇேமqஸஇேமqஸ’ ’ ’ ’ எற ப=ம ெகாைகைய ைவ� எற ப=ம ெகாைகைய ைவ� எற ப=ம ெகாைகைய ைவ� எற ப=ம ெகாைகைய ைவ� ெகா� ெகா� ெகா� ெகா� 

இŒலா%K அெமşகா?K =இŒலா%K அெமşகா?K =இŒலா%K அெமşகா?K =இŒலா%K அெமşகா?K =....இஇஇஇ.  .  .  .  ஹூஹூஹூஹூ, , , , எரா ப-�எரா ப-�எரா ப-�எரா ப-�, , , , க?ைத க?ைத க?ைத க?ைத 

6ன� தாரண% 7SAசாக ஈ� படைத கவன�ž ெகா� வர 6ன� தாரண% 7SAசாக ஈ� படைத கவன�ž ெகா� வர 6ன� தாரண% 7SAசாக ஈ� படைத கவன�ž ெகா� வர 6ன� தாரண% 7SAசாக ஈ� படைத கவன�ž ெகா� வர 

ேவ= இ�Œற�ேவ= இ�Œற�ேவ= இ�Œற�ேவ= இ�Œற�....””””4444    

 

                            ‘‘‘‘1910191019101910ž ேம இŒலா%K அெமşகா?K உள க?க *ல ேச�ž ேம இŒலா%K அெமşகா?K உள க?க *ல ேச�ž ேம இŒலா%K அெமşகா?K உள க?க *ல ேச�ž ேம இŒலா%K அெமşகா?K உள க?க *ல ேச�, , , , 

க?ைத 6னக?ைத 6னக?ைத 6னக?ைத 6ன�தாரைத žŠேகாளா ெகா� இேமqக எற �தாரைத žŠேகாளா ெகா� இேமqக எற �தாரைத žŠேகாளா ெகா� இேமqக எற �தாரைத žŠேகாளா ெகா� இேமqக எற 

ேகா= உ�வாŒய�ேகா= உ�வாŒய�ேகா= உ�வாŒய�ேகா= உ�வாŒய�.  .  .  .  <ெர8 இலŒயைத <பŠ ெவ šெர எற <ெர8 இலŒயைத <பŠ ெவ šெர எற <ெர8 இலŒயைத <பŠ ெவ šெர எற <ெர8 இலŒயைத <பŠ ெவ šெர எற 

8ேயாசா க?ைத 7ைறŞ சா%யகைள ஆராவ% அகைற 8ேயாசா க?ைத 7ைறŞ சா%யகைள ஆராவ% அகைற 8ேயாசா க?ைத 7ைறŞ சா%யகைள ஆராவ% அகைற 8ேயாசா க?ைத 7ைறŞ சா%யகைள ஆராவ% அகைற 

கா=னாககா=னாககா=னாககா=னாக, , , , ெசா *கனெசா *கனெசா *கனெசா *கன, , , , சகஜ தைமசகஜ தைமசகஜ தைமசகஜ தைம, , , , ேப8 அைம%ேப8 அைம%ேப8 அைம%ேப8 அைம%, , , , ெசைமெசைமெசைமெசைம, , , , :தன :தன :தன :தன 

ப=ம ப=ம ப=ம ப=ம <ரேயாக ஆŒய தைமகைள கவE� க?ைதகைள <ரேயாக ஆŒய தைமகைள கவE� க?ைதகைள <ரேயாக ஆŒய தைமகைள கவE� க?ைதகைள <ரேயாக ஆŒய தைமகைள கவE� க?ைதகைள 

அைமகலானாகஅைமகலானாகஅைமகலானாகஅைமகலானாக.  .  .  .  இவைகŞ =இவைகŞ =இவைகŞ =இவைகŞ =....இஇஇஇ.  .  .  .  ஹூஹூஹூஹூ, , , , எரா ப-எரா ப-எரா ப-எரா ப-, , , , ====....எஎஎஎ.  .  .  .  

எšய ேபாேறா žŠ<ட தகவகஎšய ேபாேறா žŠ<ட தகவகஎšய ேபாேறா žŠ<ட தகவகஎšய ேபாேறா žŠ<ட தகவக.  .  .  .  6%ய ெதாEY :தன நைடY6%ய ெதாEY :தன நைடY6%ய ெதாEY :தன நைடY6%ய ெதாEY :தன நைடY, , , , 

நவீன ப=ம <ரேயாக7 அைவக@ ெதşதனநவீன ப=ம <ரேயாக7 அைவக@ ெதşதனநவீன ப=ம <ரேயாக7 அைவக@ ெதşதனநவீன ப=ம <ரேயாக7 அைவக@ ெதşதன.  .  .  .  ?ஞான?ஞான?ஞான?ஞான, , , , இதர ெதாO இதர ெதாO இதர ெதாO இதர ெதாO 

�ைற தகவ�ைற தகவ�ைற தகவ�ைற தகவகைள உளடŒய žŠB�ககைள உளடŒய žŠB�ககைள உளடŒய žŠB�ககைள உளடŒய žŠB�க, , , , பா\ேய ேதாŠய�பா\ேய ேதாŠய�பா\ேய ேதாŠய�பா\ேய ேதாŠய�’’’’5555 எ	 

வšகண žŠ<�வா. 

 

        இ?யக அல� சக A	 கால கடகைள ெகாடதாக 

%கத�.  ‘‘‘‘ெதாடக% ஹூ தைலெதாடக% ஹூ தைலெதாடக% ஹூ தைலெதாடக% ஹூ தைலைமŞ உ�வக ெபற MைலைமŞ உ�வக ெபற MைலைமŞ உ�வக ெபற MைலைமŞ உ�வக ெபற Mைல, , , , < < < < 

எரா ப-= தைலைமŞ ப=ம எரா ப-= தைலைமŞ ப=ம எரா ப-= தைலைமŞ ப=ம எரா ப-= தைலைமŞ ப=ம இயக என ெபயşடப� உ	%யான இயக என ெபயşடப� உ	%யான இயக என ெபயşடப� உ	%யான இயக என ெபயşடப� உ	%யான 

ெகாைகக ெபற Mைலெகாைகக ெபற Mைலெகாைகக ெபற Mைலெகாைகக ெபற Mைல, , , , அத < அGேலாவš தைலைமŞ ெநŒ* அத < அGேலாவš தைலைமŞ ெநŒ* அத < அGேலாவš தைலைமŞ ெநŒ* அத < அGேலாவš தைலைமŞ ெநŒ* 

ெசற Mைல என Aவைக Mைலகைள காண7=Œற�ெசற Mைல என Aவைக Mைலகைள காண7=Œற�ெசற Mைல என Aவைக Mைலகைள காண7=Œற�ெசற Mைல என Aவைக Mைலகைள காண7=Œற�’’’’6666    எபா 7.  

8த%ர7�. 
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ப$ம� எ�ற ெசா� 

                                ‘‘‘‘ஆŒல% ஆŒல% ஆŒல% ஆŒல% ‘‘‘‘இேமஇேமஇேமஇேம’ ’ ’ ’ எனப�வேத தGO ப=ம என வழஎனப�வேத தGO ப=ம என வழஎனப�வேத தGO ப=ம என வழஎனப�வேத தGO ப=ம என வழகப�Œற�கப�Œற�கப�Œற�கப�Œற�.  .  .  .  

ஆŒல ெசாš Aல இல_ ெமாO ெசாš உள�ஆŒல ெசாš Aல இல_ ெமாO ெசாš உள�ஆŒல ெசாš Aல இல_ ெமாO ெசாš உள�ஆŒல ெசாš Aல இல_ ெமாO ெசாš உள�.  .  .  .  ““““ேபாšைமேபாšைமேபாšைமேபாšைம” ” ” ” 

எற ெபா�Fைடய எற ெபா�Fைடய எற ெபா�Fைடய எற ெபா�Fைடய ‘‘‘‘இGதைரஇGதைரஇGதைரஇGதைர’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘இேமாகாஇேமாகாஇேமாகாஇேமாகா’ ’ ’ ’ எற இல_ ெசாகேள அைவஎற இல_ ெசாகேள அைவஎற இல_ ெசாகேள அைவஎற இல_ ெசாகேள அைவ....’’’’7777  

இதைன உ�ேதாற?ய எ	 உ�கா* எ	 W	Œறாக.  ப=ம 

எ# ெசா தG இலŒய% ஓ இட% ம�ேம காணப�Œற�.  

‘‘‘‘அகநா�Š ம�ேம ப=ம எற ெசா வ�Œற�அகநா�Š ம�ேம ப=ம எற ெசா வ�Œற�அகநா�Š ம�ேம ப=ம எற ெசா வ�Œற�அகநா�Š ம�ேம ப=ம எற ெசா வ�Œற�....’’’’8888 

 

                                        தGO ப=ம எ# ெசாš ேவெசா ப= எபைத žŠžதGO ப=ம எ# ெசாš ேவெசா ப= எபைத žŠžதGO ப=ம எ# ெசாš ேவெசா ப= எபைத žŠžதGO ப=ம எ# ெசாš ேவெசா ப= எபைத žŠž.  .  .  .  

‘‘‘‘ப=ப=ப=ப=’  ’  ’  ’  எப� கப=எப� கப=எப� கப=எப� கப=, , , , 7கதலளைவ ேவட7கதலளைவ ேவட7கதலளைவ ேவட7கதலளைவ ேவட, , , , வைகவைகவைகவைக, , , , 7ைறைம7ைறைம7ைறைம7ைறைம, , , , <ர%<ர%<ர%<ர%, , , , உ�வகஉ�வகஉ�வகஉ�வக, , , , 

.G எற ெபா�கைள த�வதாக உள�.G எற ெபா�கைள த�வதாக உள�.G எற ெபா�கைள த�வதாக உள�.G எற ெபா�கைள த�வதாக உள�....””””9999  கப=, ேவட, <ர%, உ�வ 

எ# ெசாகF ேபாšைம, ப%z�, ம	பைட6 எ# 

ெபா�Fைடயனவாக ?ளžŒறன.’  தGO உள சக இலŒய%, 

““““ப=ப=ப=ப=”””” எற ேவெசா 14 இடக@ காணப�Œற�.  ‘‘‘‘ஐž	:Š ஓ ஐž	:Š ஓ ஐž	:Š ஓ ஐž	:Š ஓ 

இட%Kஇட%Kஇட%Kஇட%K; ; ; ; கš ெதாைகŞ இர� இடக@Kகš ெதாைகŞ இர� இடக@Kகš ெதாைகŞ இர� இடக@Kகš ெதாைகŞ இர� இடக@K; ; ; ; பşபாடš நாž பşபாடš நாž பşபாடš நாž பşபாடš நாž 

இட%Kஇட%Kஇட%Kஇட%K; ; ; ; அகநா�Š ஆ	 இடக@Kஅகநா�Š ஆ	 இடக@Kஅகநா�Š ஆ	 இடக@Kஅகநா�Š ஆ	 இடக@K; ; ; ; 6றநா�Š ஓ இட%K 6றநா�Š ஓ இட%K 6றநா�Š ஓ இட%K 6றநா�Š ஓ இட%K 

வ�Œற�வ�Œற�வ�Œற�வ�Œற�’’’’10101010 எப ம\கட. 

 

ப$ம� 9றி�த அகராதி விள�க� 

          ‘‘‘‘ஒைற ேபாற உ�வஒைற ேபாற உ�வஒைற ேபாற உ�வஒைற ேபாற உ�வ.  .  .  .  வOபா�žşய *ைலவOபா�žşய *ைலவOபா�žşய *ைலவOபா�žşய *ைல, , , , *ப*ப*ப*ப, , , , ஓ?யஓ?யஓ?யஓ?ய, , , , 

கணா=Ş <ர%பšŒற உ�வகணா=Ş <ர%பšŒற உ�வகணா=Ş <ர%பšŒற உ�வகணா=Ş <ர%பšŒற உ�வ; ; ; ; ஓ உ�ெப�Œ வOேய ெபற உ�வஓ உ�ெப�Œ வOேய ெபற உ�வஓ உ�ெப�Œ வOேய ெபற உ�வஓ உ�ெப�Œ வOேய ெபற உ�வ; ; ; ; 

அல� கணா=அல� கணா=அல� கணா=அல� கணா=    ஊடக% வOேய ெபற உ�வஊடக% வOேய ெபற உ�வஊடக% வOேய ெபற உ�வஊடக% வOேய ெபற உ�வ.  .  .  .  ஒŠ ?ைள-ஒŠ ?ைள-ஒŠ ?ைள-ஒŠ ?ைள-; ; ; ; 

ெபா�வான அல� ஒŠ ெதாடபான உவைமெபா�வான அல� ஒŠ ெதாடபான உவைமெபா�வான அல� ஒŠ ெதாடபான உவைமெபா�வான அல� ஒŠ ெதாடபான உவைம, , , , உ�வக அ\கஉ�வக அ\கஉ�வக அ\கஉ�வக அ\க; ; ; ; 

அலகாரமான ?ளகஅலகாரமான ?ளகஅலகாரமான ?ளகஅலகாரமான ?ளக; ; ; ; ஒைற ெத@வாக ?ளžதஒைற ெத@வாக ?ளžதஒைற ெத@வாக ?ளžதஒைற ெத@வாக ?ளžத, , , , ஒ� ெபா� அல� ஒ� ெபா� அல� ஒ� ெபா� அல� ஒ� ெபா� அல� 

ஒ�வைர பŠய ெபா� மக@ க��ஒ�வைர பŠய ெபா� மக@ க��ஒ�வைர பŠய ெபா� மக@ க��ஒ�வைர பŠய ெபா� மக@ க��’’’’11 11 11 11 எ	 அகரா%க W	வதாக 

8த%ர7� W	Œறா.     ேமK    அவ        ‘‘‘‘இேமஇேமஇேமஇேம’’’’ எற ெசாKž 
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காலேபாŒ பல அதக உளன எ	 ‘ப ெபா� ஒ� ெமாOப ெபா� ஒ� ெமாOப ெபா� ஒ� ெமாOப ெபா� ஒ� ெமாO’ ‘ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� 

ெபா�ெபா�ெபா�ெபா� ப ெமாOப ெமாOப ெமாOப ெமாO’’’’ தG அகரா% இ�ப%நாž அதக W	வதாக  

W	Œறா.    

    

          1.  ஆŒல% ““““இேமஇேமஇேமஇேம”””” எ# ெசா ‘‘‘‘ேபாšைமேபாšைமேபாšைமேபாšைம, , , , ப%z�ப%z�ப%z�ப%z�, , , , ம	பைட6 ம	பைட6 ம	பைட6 ம	பைட6 

அல� ஒ� ெபா�@ ெவ@ேதாற ஒ	ைம அதாவ� வ=வ உ�அல� ஒ� ெபா�@ ெவ@ேதாற ஒ	ைம அதாவ� வ=வ உ�அல� ஒ� ெபா�@ ெவ@ேதாற ஒ	ைம அதாவ� வ=வ உ�அல� ஒ� ெபா�@ ெவ@ேதாற ஒ	ைம அதாவ� வ=வ உ�, , , , *ைல *ைல *ைல *ைல 

அல� ஓ?ய எற ெபா�கைள 7தலாவதாக- கணா= <ர%பš6 அல� ஓ?ய எற ெபா�கைள 7தலாவதாக- கணா= <ர%பš6 அல� ஓ?ய எற ெபா�கைள 7தலாவதாக- கணா= <ர%பš6 அல� ஓ?ய எற ெபா�கைள 7தலாவதாக- கணா= <ர%பš6 

ேபாறேபாறேபாறேபாற, , , , ஒ@Ş <ர% பšகப� எ% உ�ஒ@Ş <ர% பšகப� எ% உ�ஒ@Ş <ர% பšகப� எ% உ�ஒ@Ş <ர% பšகப� எ% உ�’’’’12121212 எற ெபா�ைள 

இரடாவதாக- žŠŒற�. 

          2. ெப*வ அகரா% ““““இேமஇேமஇேமஇேம” ” ” ”  எ# ெசாKž ‘‘‘‘<ர%|ப<ர%|ப<ர%|ப<ர%|ப, , , , 

?Œரக?Œரக?Œரக?Œரக, , , , பாவைனபாவைனபாவைனபாவைன, , , , <ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம, , , , ŒைலŒைலŒைலŒைல, , , , சாயசாயசாயசாய, , , , சாையசாையசாையசாைய, , , , மேனா சகபமேனா சகபமேனா சகபமேனா சகப’’’’13131313 எ	 

ெபா� த�Œற�. 

         3.  ?ேலா ஆŒல - தG அகரா% ““““இேமஇேமஇேமஇேம”””” எ# ெசாšž 

‘‘‘‘உ�ப��உ�ப��உ�ப��உ�ப��, , , , ?<?<?<?<’’’’14141414 எற ெபா�ைள த�Œற�. 

         4.   %�மக தG அகரா% ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாšž ‘‘‘‘<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம, , , , உ�வஉ�வஉ�வஉ�வ, , , , 

மா%şமா%şமா%şமா%ş, , , , ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6, , , , தவ ேவடதவ ேவடதவ ேவடதவ ேவட, , , , }ைம}ைம}ைம}ைம’’’’15151515 எ	 ெபா�ைள W	Œற�. 

          5.   தG ெமாO அகரா% ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாKž ‘‘‘‘ப=மகளப=மகளப=மகளப=மகள’’’’16161616 எ	 

W	Œற�. 

        6.  ெசதG அகரா% ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாKž ‘‘‘‘<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம, , , , ?ரத?ரத?ரத?ரத, , , , 

சனதசனதசனதசனத, , , , ப=மகளப=மகளப=மகளப=மகள, , , , }ைம}ைம}ைம}ைம’’’’17171717 எற ெபா�ைள த�Œற�. 

         7.  ெசைன பகைலகழக தG அகரா% ‘‘‘‘இேமஇேமஇேமஇேம”””” எற ெசாKž 

‘‘‘‘உ�வஉ�வஉ�வஉ�வ, , , , ப=வப=வப=வப=வ, , , , ப=மப=மப=மப=ம, , , , உ�*ைலஉ�*ைலஉ�*ைலஉ�*ைல,  ,  ,  ,  6Eத %�-�வ6Eத %�-�வ6Eத %�-�வ6Eத %�-�வ*ைல*ைல*ைல*ைல, , , , ஒத வ=வஒத வ=வஒத வ=வஒத வ=வ, , , , 

உ�வ சாயஉ�வ சாயஉ�வ சாயஉ�வ சாய, , , , உ�மா%şஉ�மா%şஉ�மா%şஉ�மா%ş, , , , எ% உ�எ% உ�எ% உ�எ% உ�, , , , எ% ப=வஎ% ப=வஎ% ப=வஎ% ப=வ, , , , ப@Œ ெதşY MழK�ப@Œ ெதşY MழK�ப@Œ ெதşY MழK�ப@Œ ெதşY MழK�, , , , 

உவம�வக அ\உவம�வக அ\உவம�வக அ\உவம�வக அ\, , , , க���க���க���க���, , , , க�� ப=வக�� ப=வக�� ப=வக�� ப=வ, , , , மன சா* ேதாறமன சா* ேதாறமன சா* ேதாறமன சா* ேதாற, , , , ((((?ைன?ைன?ைன?ைன) ) ) ) 

உ�வெகா�உ�வெகா�உ�வெகா�உ�வெகா�, , , , பட_�பட_�பட_�பட_�, , , , மன% உ�வ க<� காமன% உ�வ க<� காமன% உ�வ க<� காமன% உ�வ க<� கா, , , , MழK� MழK� MழK� MழK� 

ப�%கா�ப�%கா�ப�%கா�ப�%கா�, , , , உ�உ�உ�உ�    மா%şயா அைமமா%şயா அைமமா%şயா அைமமா%şயா அைம, , , , மா%ş எ�� காடாக பயப�மா%ş எ�� காடாக பயப�மா%ş எ�� காடாக பயப�மா%ş எ�� காடாக பயப�, , , , 

?ளக வş�ைர?ளக வş�ைர?ளக வş�ைர?ளக வş�ைர’’’’18181818 எற ெபா�கைள த�Œற�. 
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          8. தG - தG அகர 7தš ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாKž ‘‘‘‘<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம<ர%ைம, , , , உ�வஉ�வஉ�வஉ�வ, , , , 

மா%şமா%şமா%şமா%ş, , , , வ=வவ=வவ=வவ=வ, , , , தவேவடதவேவடதவேவடதவேவட, , , , ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6, , , , சனதசனதசனதசனத, , , , காககாககாககாக, , , , ப=மகளப=மகளப=மகளப=மகள, , , , }ைம}ைம}ைம}ைம’’’’19191919 

எற ெபா�ைள த�Œற�. 

          9. பவானத தG ெசா அகரா% ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாKž 

‘‘‘‘ெவŠயா�ெவŠயா�ெவŠயா�ெவŠயா�, , , , ெவைமெவைமெவைமெவைம’’’’20202020 எ# ெபா�ைள த�Œற�. 

                            10. şயா தகால தG அகரா% ““““ப=மப=மப=மப=ம”””” எற ெசாKž ‘‘‘‘?Œரக?Œரக?Œரக?Œரக, , , , 

க?ைதக?ைதக?ைதக?ைத, , , , கைத அல� %ைரபட 7தšயவகைத அல� %ைரபட 7தšயவகைத அல� %ைரபட 7தšயவகைத அல� %ைரபட 7தšயவŠ žŠ<ட உண-Š žŠ<ட உண-Š žŠ<ட உண-Š žŠ<ட உண-, , , , கா*கா*கா*கா*, , , , 

Mைல ேபாறவைற மன% எSப W=ய?த% ெசாMைல ேபாறவைற மன% எSப W=ய?த% ெசாMைல ேபாறவைற மன% எSப W=ய?த% ெசாMைல ேபாறவைற மன% எSப W=ய?த% ெசா, , , , ெதாட அல� ெதாட அல� ெதாட அல� ெதாட அல� 

கா*கைள பயப�� 7ைறகா*கைள பயப�� 7ைறகா*கைள பயப�� 7ைறகா*கைள பயப�� 7ைற, , , , ேம žŠ<ட ?த% ேம žŠ<ட ?த% ேம žŠ<ட ?த% ேம žŠ<ட ?த% 

பயப�தப� ெசாபயப�தப� ெசாபயப�தப� ெசாபயப�தப� ெசா, , , , ெதாடெதாடெதாடெதாட, , , , கா* ேபாறைவகா* ேபாறைவகா* ேபாறைவகா* ேபாறைவ, , , , ஒ�வைர பŠ ஒ�வைர பŠ ஒ�வைர பŠ ஒ�வைர பŠ 

<றşட ஏப�� எண அ<றşட ஏப�� எண அ<றşட ஏப�� எண அ<றşட ஏப�� எண அல� ேதாரைணல� ேதாரைணல� ேதாரைணல� ேதாரைண’’’’21212121 எ	 அகரா%க “ப=மப=மப=மப=ம” 

எற ெசாšž ?ளக த�Œறன.    

 

ப$ம�தி� ெபா� 

          ஒ� க?ஞ தா உணத ?�<ய க�%ைன ப=பவ அல� 

வாசக மன% ெசாேலா?யமாக, கா* உ�வமாக கா�வ� தா 

ப=ம அல� ப=ம?ய, உ�கா* ஆž. 

      

          எலா வைகயான ெபா�கைளY கா* ப��வ� ப=ம% 

அ=பைடயான பபாž.  ப=மைத உவைம, உ�வக, வ�ணைன, அைட 

ெமாO 7தšய எத வOŞK உ�வாகலா. ப�ெபா� ம�மலாம 

mெபா�கF கா* ப��த ப=ம% இயபாž.  

 

                            ‘‘‘‘எவைக ெபா�ைளY கா* ப�% உ�வக� வள*யா எவைக ெபா�ைளY கா* ப�% உ�வக� வள*யா எவைக ெபா�ைளY கா* ப�% உ�வக� வள*யா எவைக ெபா�ைளY கா* ப�% உ�வக� வள*யா 

ேதா	வ� ப=மேதா	வ� ப=மேதா	வ� ப=மேதா	வ� ப=ம’’’’22222222 உவைமக@ வள* உ�வகெம	, உ�வக% 

வள* ப=ம எ	 இரா.  இராேச%ர W	Œறா.  எலா உ�வககF 

ப=ம உ� வகைதY தா= மன% கா* ப��வ� ப=ம ஆž. 
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          ‘‘‘‘ப=ம எப� ஏேத# ஒ	 <ŠெதாŠகாப=ம எப� ஏேத# ஒ	 <ŠெதாŠகாப=ம எப� ஏேத# ஒ	 <ŠெதாŠகாப=ம எப� ஏேத# ஒ	 <ŠெதாŠகாக Mப�க Mப�க Mப�க Mப�; ; ; ; <Šெதாற <Šெதாற <Šெதாற <Šெதாற 

<ர%<ர%<ர%<ர%பšப�பšப�பšப�பšப�; ; ; ; <Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�<Šெதாைற உக�தா உண�வ�; ; ; ; žŠB�க அல žŠB�க அல žŠB�க அல žŠB�க அல 

ப=மக பயப�Gட வாைகŞ எதைனேயா உளனப=மக பயப�Gட வாைகŞ எதைனேயா உளனப=மக பயப�Gட வாைகŞ எதைனேயா உளனப=மக பயப�Gட வாைகŞ எதைனேயா உளன.  .  .  .  அளைவ :அளைவ :அளைவ :அளைவ :, , , , 

கணžகணžகணžகணž, , , , m கைலகm கைலகm கைலகm கைலக, , , , சமய ஆŒய எலா வŠK அஃ� உ�சமய ஆŒய எலா வŠK அஃ� உ�சமய ஆŒய எலா வŠK அஃ� உ�சமய ஆŒய எலா வŠK அஃ� உ�’’’’23232323 எ	 

தGழண W	Œறா.  ெபாŠக@ வOயாக 6லbணைவ }�வ� 

மன% எS <ர%பšேப ப=ம எ	 <şட கைல கள*ய 

W	Œற�. 

 

          உவைம, இர� ெபா�@ ஒ6ைமப��வைத தைமயாக 

ெகாட�.  உ�வக, இர� ெபா�@ ேவ	 பாைட IŒ இர� 

ஒேற எபைத Mைல M	�வைத ேநாகமாக ெகாட�.  ப=ம எத 

ெபா�ைளY ஒ?ய ேபா	 மன% கா* ப��வைத ேநாகமாக 

ெகாட�. 

 

                   ‘‘‘‘6�க?ைதŞ6�க?ைதŞ6�க?ைதŞ6�க?ைதŞ    ப=மப=மப=மப=ம’ ’ ’ ’ எற ஆேவ= 8த%ர7� அவக 

6�க?ைதŞ ப=ம    ““““உ�வஉ�வஉ�வஉ�வ,,,,    ப=ம ேபாலŠ ெசாWடமாக ப=ம ேபாலŠ ெசாWடமாக ப=ம ேபாலŠ ெசாWடமாக ப=ம ேபாலŠ ெசாWடமாக 

உணரதக�உணரதக�உணரதக�உணரதக�.  .  .  .  ஓைச நய ம	 சத�ட ெதாட6ைடய�ஓைச நய ம	 சத�ட ெதாட6ைடய�ஓைச நய ம	 சத�ட ெதாட6ைடய�ஓைச நய ம	 சத�ட ெதாட6ைடய�,  ,  ,  ,  த�க த�க த�க த�க 

7ைறŞலான அைமைப உைடய�7ைறŞலான அைமைப உைடய�7ைறŞலான அைமைப உைடய�7ைறŞலான அைமைப உைடய�””””24 24 24 24 ப=ம எப� உ�வகைத ேபா	 

இலாம ஓ?ய, *ப, மனப=ம இைவகFட ெதாட6 ெகாட�. 

 

                   ‘‘‘‘இலŒய% ப=மஇலŒய% ப=மஇலŒய% ப=மஇலŒய% ப=ம’ ’ ’ ’ எ# :š ெவ. இராம.  ச%யA% அவக 

ப=ம% ?ளகைத W	Œறா.        ‘‘‘‘க?ஞ ஒ� ெபா�ைள காbŒற க?ஞ ஒ� ெபா�ைள காbŒற க?ஞ ஒ� ெபா�ைள காbŒற க?ஞ ஒ� ெபா�ைள காbŒற 

ெபாS� அவ#ž *ல எணக உண*க ஏப�ŒறனெபாS� அவ#ž *ல எணக உண*க ஏப�ŒறனெபாS� அவ#ž *ல எணக உண*க ஏப�ŒறனெபாS� அவ#ž *ல எணக உண*க ஏப�Œறன. . . . 

அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற வைகŞ க?ஞ அைடத அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற வைகŞ க?ஞ அைடத அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற வைகŞ க?ஞ அைடத அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற வைகŞ க?ஞ அைடத 

எணகைள உண*கைள <ர%பšக ெசŒறனஎணகைள உண*கைள <ர%பšக ெசŒறனஎணகைள உண*கைள <ர%பšக ெசŒறனஎணகைள உண*கைள <ர%பšக ெசŒறன    அ<ர%பšேப அ<ர%பšேப அ<ர%பšேப அ<ர%பšேப 

ப=மப=மப=மப=ம    எனப�எனப�எனப�எனப�....    
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                                        ((((எஎஎஎ....����) ) ) ) க?ஞ ஒ� Œ@ைய காŒறா அŒ@ வைலŞ க?ஞ ஒ� Œ@ைய காŒறா அŒ@ வைலŞ க?ஞ ஒ� Œ@ைய காŒறா அŒ@ வைலŞ க?ஞ ஒ� Œ@ைய காŒறா அŒ@ வைலŞ 

அைடப=�Œற�அைடப=�Œற�அைடப=�Œற�அைடப=�Œற�.  .  .  .  க?ஞ#ž அத ேநர%க?ஞ#ž அத ேநர%க?ஞ#ž அத ேநர%க?ஞ#ž அத ேநர% அŒ@ைய  அŒ@ைய  அŒ@ைய  அŒ@ைய 

பாத-ட எண அல� உண* ேதா	Œற�பாத-ட எண அல� உண* ேதா	Œற�பாத-ட எண அல� உண* ேதா	Œற�பாத-ட எண அல� உண* ேதா	Œற�.  .  .  .  வான% பற� வான% பற� வான% பற� வான% பற� 

இபமாக இ�க ேவ=ய Œ@ இப= அைடப� இபமாக இ�க ேவ=ய Œ@ இப= அைடப� இபமாக இ�க ேவ=ய Œ@ இப= அைடப� இபமாக இ�க ேவ=ய Œ@ இப= அைடப� ŒடŒறேத எ	 ŒடŒறேத எ	 ŒடŒறேத எ	 ŒடŒறேத எ	 

எbŒறாஎbŒறாஎbŒறாஎbŒறா.  .  .  .  அவ அŒ@ைய அவ அŒ@ைய அவ அŒ@ைய அவ அŒ@ைய ““““W�Œ@W�Œ@W�Œ@W�Œ@” ” ” ” எறைழŒறாஎறைழŒறாஎறைழŒறாஎறைழŒறா.  .  .  .  

W= வாS அŒ@ க?ஞ மன% W= வாS அŒ@ க?ஞ மன% W= வாS அŒ@ க?ஞ மன% W= வாS அŒ@ க?ஞ மன% ““““8த%8த%8த%8த%ர பŠக பட ர பŠக பட ர பŠக பட ர பŠக பட 

MைலைமையMைலைமையMைலைமையMைலைமைய” ” ” ” உண�Œற�உண�Œற�உண�Œற�உண�Œற�.  .  .  .  அத 8த%ர இைமைய ெவ@ப�தேவ அத 8த%ர இைமைய ெவ@ப�தேவ அத 8த%ர இைமைய ெவ@ப�தேவ அத 8த%ர இைமைய ெவ@ப�தேவ 

W� Œ@ எ	 ெசாŒறாW� Œ@ எ	 ெசாŒறாW� Œ@ எ	 ெசாŒறாW� Œ@ எ	 ெசாŒறா.  .  .  .  8த%ர இலாத மEதைன žŠக 8த%ர இலாத மEதைன žŠக 8த%ர இலாத மEதைன žŠக 8த%ர இலாத மEதைன žŠக 

இெசாைல பயப��Œறாஇெசாைல பயப��Œறாஇெசாைல பயப��Œறாஇெசாைல பயப��Œறா.  .  .  .  இவா	 க?ஞ மன% ஏபட இவா	 க?ஞ மன% ஏபட இவா	 க?ஞ மன% ஏபட இவா	 க?ஞ மன% ஏபட 

எணேம எணேம எணேம எணேம ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம’ ’ ’ ’ எனப�எனப�எனப�எனப�....’’’’25252525    

 

ப$ம�� பிற இல�கிய வ$வ%க�� 

          உ�வக� வள*யா ேதாŠ, எவைக பட ெபா�ைளY ஓ 

கா*ேபா ேதாற ெசத ப=ம ஆž.  .  .  .  ‘‘‘‘உவைம உ�வகக@ உவைம உ�வகக@ உவைம உ�வகக@ உவைம உ�வகக@ 

பşணாம வள*ேய ப=மபşணாம வள*ேய ப=மபşணாம வள*ேய ப=மபşணாம வள*ேய ப=ம’ ’ ’ ’ எ	 ‘‘‘‘ேதா\ வ�Œற�ேதா\ வ�Œற�ேதா\ வ�Œற�ேதா\ வ�Œற�’’’’ எற த :š 

7#ைரŞ ைகலாசப% W	Œறா.        ‘‘‘‘ப=ம எப� ெசாேலா?யப=ம எப� ெசாேலா?யப=ம எப� ெசாேலா?யப=ம எப� ெசாேலா?ய.  .  .  .  ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� 

ெதாடşேலாெதாடşேலாெதாடşேலாெதாடşேலா,,,,    ப%Şேலா இட ெப	Œற அைடெமாOப%Şேலா இட ெப	Œற அைடெமாOப%Şேலா இட ெப	Œற அைடெமாOப%Şேலா இட ெப	Œற அைடெமாO, , , , உ�வகஉ�வகஉ�வகஉ�வக, , , , உவைமஉவைமஉவைமஉவைம, , , , 

வ�ணைண ேபாறவறா ப=ம அைமYவ�ணைண ேபாறவறா ப=ம அைமYவ�ணைண ேபாறவறா ப=ம அைமYவ�ணைண ேபாறவறா ப=ம அைமY’’’’26262626    எ	 *. ேட.  �Ş 

W	Œறா. 

 

          <şட அகரா% ப=ம% வைககளாக மன ப=மக, 

அ\ப=மக, žŠB� ப=மக ம	 6ல#ண- ப=மக எ	 

வைகப��Œற�.  6ல#ண- ப=ம% கா* ப=ம, ஓைச ப=ம, 

7க- ப=ம ம	 உடšயக ப=மைத <ş-களாக W	Œற�. 

 

 

 

 

 

 

காšய அகரா% மனப=மக@ வைககளாக < 

வ�வனவைற W	Œற� <Eைல ப=ம, Mைனவ ப=ம, அŠ�Ş 

ப=ம, மய கா* ப=ம ஆž. 
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ெதா�ம� 

           ெதாம ப=ம% இ�� மா	பட� கா* ப��வ� ப=ம 

எறா கன-க@ ம	மல*யாக ேதா	வ� ெதாம ஆž.  ஒைற 

ஒ	 சா� வ�வ�. ‘மEதEட எS பாKண*Ş எ%ெராšயாக மEதEட எS பாKண*Ş எ%ெராšயாக மEதEட எS பாKண*Ş எ%ெராšயாக மEதEட எS பாKண*Ş எ%ெராšயாக 

ெதாமக உ�வாŒறனெதாமக உ�வாŒறனெதாமக உ�வாŒறனெதாமக உ�வாŒறன’’’’27272727 அப= எS ெதாமக கா* ப�%னா 

ப=மமாŒற�.  

 

          எ. எ.  ஹூ எபவ ெதாமகைள சடž ெதாமக, Aல 

ெதாமக, ெப�Gத ெதாமக, மர6 ெதாமக, ம	 அO- 

ெதாமக என ஐ� வைகயாக <şŒறா. 

 

                   ‘‘‘‘நாதாஃ<ைர எபா சடž மEதE கன- ஒறாக ேசத நாதாஃ<ைர எபா சடž மEதE கன- ஒறாக ேசத நாதாஃ<ைர எபா சடž மEதE கன- ஒறாக ேசத நாதாஃ<ைர எபா சடž மEதE கன- ஒறாக ேசத 

W= வாைத ெவ@பாேட ெதாம எபாW= வாைத ெவ@பாேட ெதாம எபாW= வாைத ெவ@பாேட ெதாம எபாW= வாைத ெவ@பாேட ெதாம எபா....28 28 28 28     ‘‘‘‘Rதா8 எற ெசாKேக Rதா8 எற ெசாKேக Rதா8 எற ெசாKேக Rதா8 எற ெசாKேக 

உைமயான ேப8உைமயான ேப8உைமயான ேப8உைமயான ேப8    எப� ெபா�ெள	 <ேளேடா இயா<@க ேபாற எப� ெபா�ெள	 <ேளேடா இயா<@க ேபாற எப� ெபா�ெள	 <ேளேடா இயா<@க ேபாற எப� ெபா�ெள	 <ேளேடா இயா<@க ேபாற 

ேபரŠஞக க��ப= அ�ேவ உலŒ ஒ� கால% ேபசபட ேபரŠஞக க��ப= அ�ேவ உலŒ ஒ� கால% ேபசபட ேபரŠஞக க��ப= அ�ேவ உலŒ ஒ� கால% ேபசபட ேபரŠஞக க��ப= அ�ேவ உலŒ ஒ� கால% ேபசபட 

இயைகயான ேபெச	 WŠனாஇயைகயான ேபெச	 WŠனாஇயைகயான ேபெச	 WŠனாஇயைகயான ேபெச	 WŠனா.  .  .  .  m\ய *தைனக ெதாம m\ய *தைனக ெதாம m\ய *தைனக ெதாம m\ய *தைனக ெதாம 

க��க@š�ேத ெவ@ ப�Œறன எ	 க?ைதž இஃேத க��க@š�ேத ெவ@ ப�Œறன எ	 க?ைதž இஃேத க��க@š�ேத ெவ@ ப�Œறன எ	 க?ைதž இஃேத க��க@š�ேத ெவ@ ப�Œறன எ	 க?ைதž இஃேத 

அ=பைட எ	 மEத கஅ=பைட எ	 மEத கஅ=பைட எ	 மEத கஅ=பைட எ	 மEத கக ேவ=ய ?ஞான ெதாமேம எ	 க ேவ=ய ?ஞான ெதாமேம எ	 க ேவ=ய ?ஞான ெதாமேம எ	 க ேவ=ய ?ஞான ெதாமேம எ	 

8= கா=னா8= கா=னா8= கா=னா8= கா=னா....’’’’29 29 29 29  

 

          கன-க 7Sக 7Sக ஒ�வş அ= மன% உ�ெப	Œற�.  

க?ைதயான� க?ஞE அŠமனதா சşெசயப�Œற�.  ஒ� மர% 

இர� Œைளகளாக %கவ� ெமாOY, ெதாம7 ஆž.  பா �� 

எபவ ெதாமக ெபறபடைவ எ	 W	வ� தவெற	, மEத 

மன% அ#பவகேளா� ெதாட6ைடயன ெவE# அவŠš�ேத 

ெபறபட� எ	 W	வ� தவறான ஒறாž எ	 வா%டா. 
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9றியீ3 

                   ‘‘‘‘ேமனா� %றனா- 7ைற தGO ேமனா� %றனா- 7ைற தGO ேமனா� %றனா- 7ைற தGO ேமனா� %றனா- 7ைற தGO ைகயாளபட ேபா� அ�ைற ைகயாளபட ேபா� அ�ைற ைகயாளபட ேபா� அ�ைற ைகயாளபட ேபா� அ�ைற 

žşய கைல ெசாக பல தGO ஆகபடனžşய கைல ெசாக பல தGO ஆகபடனžşய கைல ெசாக பல தGO ஆகபடனžşய கைல ெசாக பல தGO ஆகபடன.  .  .  .  6�க?ைத�ைறŞ 6�க?ைத�ைறŞ 6�க?ைத�ைறŞ 6�க?ைத�ைறŞ 

Gž%Y வழŒ வத Gž%Y வழŒ வத Gž%Y வழŒ வத Gž%Y வழŒ வத ‘‘‘‘*ப*ப*ப*ப’ ’ ’ ’ எ# ெசாKž தG ெசா எ# ெசாKž தG ெசா எ# ெசாKž தG ெசா எ# ெசாKž தG ெசா 

ேதைவபட ேபா� ஆளபட ெசாேலேதைவபட ேபா� ஆளபட ெசாேலேதைவபட ேபா� ஆளபட ெசாேலேதைவபட ேபா� ஆளபட ெசாேல, , , , ‘‘‘‘žŠB�žŠB�žŠB�žŠB�’ ’ ’ ’ எப�எப�எப�எப�.  .  .  .  இெசா இெசா இெசா இெசா 

7ேப தGO வழžவதாŞ#7ேப தGO வழžவதாŞ#7ேப தGO வழžவதாŞ#7ேப தGO வழžவதாŞ#, , , , ‘‘‘‘ெபயெபயெபயெபய’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ெபயş�தெபயş�தெபயş�தெபயş�த’ ’ ’ ’ இதO கால இதO கால இதO கால இதO கால 

கடமாŒய அ	ப�க@ தாகடமாŒய அ	ப�க@ தாகடமாŒய அ	ப�க@ தாகடமாŒய அ	ப�க@ தா, , , , ‘‘‘‘žŠB�žŠB�žŠB�žŠB�’ ’ ’ ’ இலŒய உ%ைய žŠž கைல இலŒய உ%ைய žŠž கைல இலŒய உ%ைய žŠž கைல இலŒய உ%ைய žŠž கைல 

ெசாலாக பயபடதபட�ெசாலாக பயபடதபட�ெசாலாக பயபடதபட�ெசாலாக பயபடதபட�....’’’’30303030        

 

          žŠB� எப� ஒ� ெபா�ைள ம�ேம žŠபதாக வ�வ� க?ைதŞ 

ப=ம žŠB� தைமYட அைமவ� அşதாž.  ப=ம எப� 

žŠB=ž எ%மைறயான�.  ‘‘‘‘ஒ� ப=ம அல� உ�வக žŠ<ட ஒ� ப=ம அல� உ�வக žŠ<ட ஒ� ப=ம அல� உ�வக žŠ<ட ஒ� ப=ம அல� உ�வக žŠ<ட 

ெபா�ைள žŠž வைகŞ R� R� ஆளபடா அைவ ெபா�ைள žŠž வைகŞ R� R� ஆளபடா அைவ ெபா�ைள žŠž வைகŞ R� R� ஆளபடா அைவ ெபா�ைள žŠž வைகŞ R� R� ஆளபடா அைவ 

žŠB� Mைலைய அைட�?�žŠB� Mைலைய அைட�?�žŠB� Mைலைய அைட�?�žŠB� Mைலைய அைட�?�....’’’’31313131    

 

                                        ‘‘‘‘உFைற வள* žŠBடாžஉFைற வள* žŠBடாžஉFைற வள* žŠBடாžஉFைற வள* žŠBடாž’’’’32 32 32 32  உFைறŞ 7%*யான Mைலேய 

žŠBடாக %கவதாž.  ஒைற ேவெறாறா žŠப� žŠB�.  இ� 

இயபாகேவ ெமாO žŠ6 தைம Gக ெசாகைள ெப	 MŒற�.  *ல 

ெசாக ேநர=யான ெபா�ைள ம� ெப	 Mப%ைல; ேவெறாைற 

žŠBடாக உண% MŒறன.  தரா8 எப� எைட பாž க�?ைய 

ம�மலாம I% எற க�ைதY žŠ� MŒற�.  இ� ேபா 6றா 

சமாதானைத žŠŒற�, *க வீரைத žŠŒற�.  ேராஜா அழைக 

žŠŒற�.  *வšக7 *KைவY 7த MைலŞ சமயகைள žŠ� 

Mறன.  ஒெவா� ெமாOž நா� சாத இயைக சாத ெதா கைதக, 

6ராணக சாத žŠB�க இ�Œறன.  கட, கா	, 6ய, ெதற 

ேபாற ெசாகF அவŠ தEபட அத த?ர ேவ	 ஒ அதைதY 

žŠபா உண�Œறன.  பல ெசாக@ ?வş� ?ளŒ ெசாவைத 
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žŠB� தைம வாத ஒ� ெசா ?ளŒ ?�Œற�.  *ல சமய ெசயக 

žŠBடாக MŒறன.  ‘‘‘‘?ரகைள ம=� ைக எ%6 உண*Ş žŠB�?ரகைள ம=� ைக எ%6 உண*Ş žŠB�?ரகைள ம=� ைக எ%6 உண*Ş žŠB�?ரகைள ம=� ைக எ%6 உண*Ş žŠB�.  .  .  .  

மா< அ=த ேசாக% žŠB�மா< அ=த ேசாக% žŠB�மா< அ=த ேசாக% žŠB�மா< அ=த ேசாக% žŠB�’’’’33333333  எ	 பாலா W	Œறா. 

 

            ப=ம எபத 7%* Mைலேய žŠBடாŒற�.  6ராண, வரலா	 

சாத žŠ6க ேபாறைவ žŠB�களாŒறன.  அ\நலக@ 

ெசŠவான� 7Sைமயாக க?ைதைய இயž ஆற žŠB=ž உ�.  

சக இலŒய% žŠக, žŠ6 ெமாOக, žŠB�க ெகாடைவகளாக 

%கŒறன.  ப% இலŒயக@K, žŠB� ேபரள?ž த 

ஆ%கைத ெசK% வ�Œற�. 

 

          žŠB�, ப=ம எற இர� W	கைளY பல மாŠ ெபா� 

ெகாவதா தவறாக ?ளககைள த�Œறன.  அவ ‘‘‘‘�ைதைய ேபாK �ைதைய ேபாK �ைதைய ேபாK �ைதைய ேபாK 

கபர*கபர*கபர*கபர*’ ’ ’ ’ எறா அ� ெவ@பைடயான உவைம.  ‘‘‘‘கபர* கணŒகபர* கணŒகபர* கணŒகபர* கணŒ’’’’ எறா 

இ	கமான உ�வக.  ‘‘‘‘இவ க6 கணŒ க6இவ க6 கணŒ க6இவ க6 கணŒ க6இவ க6 கணŒ க6’’’’ எப� க�� ப=ம.  

இத ‘‘‘‘*வகாG ஒ� �ைத*வகாG ஒ� �ைத*வகாG ஒ� �ைத*வகாG ஒ� �ைத’’’’ எ	 ெசாK ேபா� �ைத எற ெபய ம� 

žŠ<டப�Œற�; இ� žŠB�.  அவ க6நல ெபய Aல žŠபாக 

உணரப� *வகாG*வகாG*வகாG*வகாG எற இெனா� ெபைண கபர*யாக உண�Œற�.  

இž ‘‘‘‘ேபாலேபாலேபாலேபால’’’’ ‘‘‘‘ஆŒயஆŒயஆŒயஆŒய’’’’ எற உவமான உவேமய, உ�வக ெசாக@ ேசைக 

எ�- ேதைவŞலாமேல அ\நல வşைய ெசŠவாŒ MŒற� எ	 

ெபாம\ைவர7� ‘‘‘‘சக இலŒய% 6�சக இலŒய% 6�சக இலŒய% 6�சக இலŒய% 6�க?ைத W	கக?ைத W	கக?ைத W	கக?ைத W	க’’’’ எ# 

:š W	Œறா. 

 

          அ� ரžமா அவக ‘‘‘‘6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�’’’’ எற த ஆ- 

:š žŠB�க@ வைககைள இவா	 W	Œறா.  அைவ, ெபா� Mைல 

žŠB�க, அŒல�வ žŠB�க, }ய žŠB�க, %டGட 

žŠB�க, மா#ட žŠB�க. கட<ய žŠB�க, அŠ- Mைல 

žŠB�க ஆž.  ப=ம% žŠB� žŠகப�வ� என இர� 
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வைகயாக <şப.  இைவŞர=ž உள ெபா� தைமக Gž%யாக 

இ�தா அ� *றத ப=மமாŒற�. 

 

ப$ம� 9றி�த அய� நா�டவ� க�<க� 

          8�கமான சşயான வ�ணைன தா க?ைதŞ ேநாக8�கமான சşயான வ�ணைன தா க?ைதŞ ேநாக8�கமான சşயான வ�ணைன தா க?ைதŞ ேநாக8�கமான சşயான வ�ணைன தா க?ைதŞ ேநாக; ; ; ; சாதாரன சாதாரன சாதாரன சாதாரன 

மEத பாமEத பாமEத பாமEத பாைவைய கா=K க?ஞE பாைவ ெபா�க@ உைம ைவைய கா=K க?ஞE பாைவ ெபா�க@ உைம ைவைய கா=K க?ஞE பாைவ ெபா�க@ உைம ைவைய கா=K க?ஞE பாைவ ெபா�க@ உைம 

Mைலகைள உணவ�Mைலகைள உணவ�Mைலகைள உணவ�Mைலகைள உணவ�34343434  எ	 =. இ.  ஹூG W	Œறா. 

 

                                        ““““அŠவாK உண*யாK ஆன ஒ� மன பாவைனைய ஒ� ெநா= அŠவாK உண*யாK ஆன ஒ� மன பாவைனைய ஒ� ெநா= அŠவாK உண*யாK ஆன ஒ� மன பாவைனைய ஒ� ெநா= அŠவாK உண*யாK ஆன ஒ� மன பாவைனைய ஒ� ெநா= 

ெபாS% ெதşய கா�வ� தா ப=ம எப�ெபாS% ெதşய கா�வ� தா ப=ம எப�ெபாS% ெதşய கா�வ� தா ப=ம எப�ெபாS% ெதşய கா�வ� தா ப=ம எப�; ; ; ; ஓ ஓ?யேமாஓ ஓ?யேமாஓ ஓ?யேமாஓ ஓ?யேமா, , , , *பேமா *பேமா *பேமா *பேமா 

தைன தைன தைன தைன ெசாக Aலமாக ெவ@ப�% ெகாŒற ஒ� க?ைத ப=ம ெசாக Aலமாக ெவ@ப�% ெகாŒற ஒ� க?ைத ப=ம ெசாக Aலமாக ெவ@ப�% ெகாŒற ஒ� க?ைத ப=ம ெசாக Aலமாக ெவ@ப�% ெகாŒற ஒ� க?ைத ப=ம 

ஆžஆžஆžஆž....’’’’35353535  எப� எரா ப-= ?ளகமாž. 

 

                                        ‘‘‘‘*%க ெபற*%க ெபற*%க ெபற*%க ெபற, , , , ?�பபட ஏதாவ� க�� வ=வ%ž ?ளக ?�பபட ஏதாவ� க�� வ=வ%ž ?ளக ?�பபட ஏதாவ� க�� வ=வ%ž ?ளக ?�பபட ஏதாவ� க�� வ=வ%ž ?ளக 

தரேவாதரேவாதரேவாதரேவா, , , , 6லக@ உண-கž ெகா� வரேவா ேவ�ெம	 6லக@ உண-கž ெகா� வரேவா ேவ�ெம	 6லக@ உண-கž ெகா� வரேவா ேவ�ெம	 6லக@ உண-கž ெகா� வரேவா ேவ�ெம	 

ெசயப�ெசயப�ெசயப�ெசயப�    மன% ெமாO ெபயேப ப=ம எ	 *ல க��வமன% ெமாO ெபயேப ப=ம எ	 *ல க��வமன% ெமாO ெபயேப ப=ம எ	 *ல க��வமன% ெமாO ெபயேப ப=ம எ	 *ல க��வ....’’’’36 36 36 36     

““““ெதாட உ�வக எப� mெபா� க��கைள ெமாO *%ரமாக ெதாட உ�வக எப� mெபா� க��கைள ெமாO *%ரமாக ெதாட உ�வக எப� mெபா� க��கைள ெமாO *%ரமாக ெதாட உ�வக எப� mெபா� க��கைள ெமாO *%ரமாக 

ெபயெதSவ�ெபயெதSவ�ெபயெதSவ�ெபயெதSவ�””””37373737  எŒறா காலş8 அவக 

 

                                        ““““ப=மக?ைத இயக க� க?ைத எப= அைமய ேவ� எ	 ப=மக?ைத இயக க� க?ைத எப= அைமய ேவ� எ	 ப=மக?ைத இயக க� க?ைத எப= அைமய ேவ� எ	 ப=மக?ைத இயக க� க?ைத எப= அைமய ேவ� எ	 

க�%ய அெமşக�%ய அெமşக�%ய அெமşக�%ய அெமşக க?ஞ எரா ப-� ெபா�ைள ேநர=யாக ெசால க க?ஞ எரா ப-� ெபா�ைள ேநர=யாக ெசால க க?ஞ எரா ப-� ெபா�ைள ேநர=யாக ெசால க க?ஞ எரா ப-� ெபா�ைள ேநர=யாக ெசால 

அவ*யமான ெசாகைள ம�ேம பயப�தஅவ*யமான ெசாகைள ம�ேம பயப�தஅவ*யமான ெசாகைள ம�ேம பயப�தஅவ*யமான ெசாகைள ம�ேம பயப�த, , , , m\ைசைய <m\ைசைய <m\ைசைய <m\ைசைய <    

ப	த ஆŒய உ%கைள அŠ?தாப	த ஆŒய உ%கைள அŠ?தாப	த ஆŒய உ%கைள அŠ?தாப	த ஆŒய உ%கைள அŠ?தா....””””38 38 38 38  

    
 

          “க?ஞ ப=மக@ வாŞலாகேவ தன� *தைனகைள க?ஞ ப=மக@ வாŞலாகேவ தன� *தைனகைள க?ஞ ப=மக@ வாŞலாகேவ தன� *தைனகைள க?ஞ ப=மக@ வாŞலாகேவ தன� *தைனகைள 

ெவ@Ş�Œறாெவ@Ş�Œறாெவ@Ş�Œறாெவ@Ş�Œறா.  .  .  .  ப=மக@ வாŞ லாகேவ தைன ப=மக@ வாŞ லாகேவ தைன ப=மக@ வாŞ லாகேவ தைன ப=மக@ வாŞ லாகேவ தைன உண�Œறாஉண�Œறாஉண�Œறாஉண�Œறா.  .  .  .  இத இத இத இத 

அட%அட%அட%அட%, , , , ஆழபாY ஆறஆழபாY ஆறஆழபாY ஆறஆழபாY ஆற, , , , *த*த*த*தைன ெசŠ-ைன ெசŠ-ைன ெசŠ-ைன ெசŠ-, , , , இைசலயஇைசலயஇைசலயஇைசலய, , , , உண*உண*உண*உண*,,,,    ெசாெசாெசாெசா, , , , 
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ெநச-ெநச-ெநச-ெநச-. . . . ப=மபாž ஆŒய அைன� க?ைதŞ 8ரமாக ம�மல ப=மபாž ஆŒய அைன� க?ைதŞ 8ரமாக ம�மல ப=மபாž ஆŒய அைன� க?ைதŞ 8ரமாக ம�மல ப=மபாž ஆŒய அைன� க?ைதŞ 8ரமாக ம�மல 

ஆறலாக- ?ளžŒறாஆறலாக- ?ளžŒறாஆறலாக- ?ளžŒறாஆறலாக- ?ளžŒறா....””””39 39 39 39     

 

          ப=மக@ ெசாகைள ?ளக எரா ப-� ேநர=யான ெசாகைள 

ம� பய ப�%னா எ	, ஒ� க?ஞ#ž ப=மக@ Aலமாக தன� 

எணகைள பைடŒறா தைனY உண% ெகாŒறா எப� 

6| Œ@ W	வதாக ந. மா\க அவக ‘‘‘‘7777. . . . ேமதா? ேமதா? ேமதா? ேமதா? 

6�க?ைத சாதைனக6�க?ைத சாதைனக6�க?ைத சாதைனக6�க?ைத சாதைனக’’’’ எ# த ஆேவ= W	Œறா. 

 

          *. ேட.  �Ş அவக இலŒய?ய ேநாŒ ஆரா� ப=ம எப� 

அŠ-ண* ம	 ஐ6ல உண*ைய சாத� பைடபவ#ž 

ப=பவ#ž ஒ� ெதாடைப உடாžவ�.  உைம உலைகY க?ைத 

உலைகY இைணž உ�வ% வOயாக ெவ@பா� ப=ம ஆž. 

 

          பாக அவக இலŒய?ய ேநாŒ ப=மைத ஆரா* ெசŒறா 

பைடேபா மன% ஒ6ைமைய கா�வ� ப=ம எ	 

6ல#ண-ட W=ய உய6ைடய ஒ6ைமேய ப=ம எŒறா.  ஐ. ஏ.  

şச அ\Şய ேநாŒ ப=மைத பŠ W	 ேபா� ப=பவ 

மன% கா* ப��வ� ப=ம எŒறா ேமK ேவ	பட ெபா� 

உŞ|� ெசய 7=- ப=ம ஆž எ	 WŠŒறா. 

 

          அன q கைலத�வ அழŒய ேநாŒ ப=மைத அbžŒறா, 

ெபா�வாத அ=பைடŞ உலŒய 6ற ெபா�க@ <ர%பš6 ப=ம 

ஆž.  உைம <ர%பšபா அகவய% 6றவய உலகைத 

படமாžவ� அல� கா* ப��வ� ப=ம எ	 ?ளžŒறா.  qேயா 

ெகௗŒ இலŒய வ=வ உ�?ய ேநாŒ ப=மைத பŠ W	 ேபா� 

கைலஞனா பைடகப� உலக ெபா�க@ வ=வ உ�ப%z� ப=ம 
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எ	, �ழKேகப *ற6 Wறாக, ேநாகமாக, žŠBடாக ெசயப� 

இலŒய வ=வ உ�? வாŞலாக ப=ம உ�வாž எ	 WŠŒறா. 

 

ப$ம� 9றி�த ந� நா�டவ� க�<க� 

          க?ைத எŒ�� <றŒறேதா அŒ�ேத ப=ம7 <றŒற� எ	 

ெபாம\ைவர7� W	Œறா.  ேமK ேபாைம, உண* ஆŒய 

ப6களா தா ப=ம7 பைடகப�Œற�.  உள% இ�பைத 

ெசாšேல 6žத W=ய தைமைய ப=ம ெப	 இ�Œற�.  

கா*யாக அைமY கைலWேற ப=ம எ	, உண-, கபைன எத 

Aலமாக எSŒறேதா அ� இ	%Ş உ�கா*யாக 6லப�Œற�.  

ெசாகளாக-, ெதாடகளாக-, 7S க?ைதகளாக- ப=மக 

எSŒறன எŒறா. 

 

          க% மகாேதவ அவக ப=மைத பŠ W	 ேபா� ஒ� ெமாOŞ 

ப=ம இட ெப	 ேபா� உள க�%ž உ�வ த�Œற� எŒறா.  

‘‘‘‘ெமாOŞ ப=ம எப� உள க�%ž உ�வ த�வதாžெமாOŞ ப=ம எப� உள க�%ž உ�வ த�வதாžெமாOŞ ப=ம எப� உள க�%ž உ�வ த�வதாžெமாOŞ ப=ம எப� உள க�%ž உ�வ த�வதாž....’’’’40404040  ப=ம ஒ� 

ெமாOž ெபா�வானதாக %கதாK க?ைத ப=மேம *றபானதாக 

க�தப�Œற�.  ேப8 ெமாO, பழெமாO, உைரயாட, வ�ணைனŞ ப=ம 

கா* இட ெப	வைத நா காணலா.  இவைகயான ப=மகைள 

ேதா	?பதž அகதக, உ�வகக, உவைமக ேதைவ ப�Œறன. 

 

                   ““““உ�வகக ப=ேபா மன% ப=மகைள ேதா	 ?கவலனஉ�வகக ப=ேபா மன% ப=மகைள ேதா	 ?கவலனஉ�வகக ப=ேபா மன% ப=மகைள ேதா	 ?கவலனஉ�வகக ப=ேபா மன% ப=மகைள ேதா	 ?கவலன.  .  .  .  

உைர உைர உைர உைர நைடŞ இைவ இட ெப	 ேபா� ெசாலப� ெபா�@ நைடŞ இைவ இட ெப	 ேபா� ெசாலப� ெபா�@ நைடŞ இைவ இட ெப	 ேபா� ெசாலப� ெபா�@ நைடŞ இைவ இட ெப	 ேபா� ெசாலப� ெபா�@ 

ஆழைதYஆழைதYஆழைதYஆழைதY, , , , அழைகY அைவ எ@% 6லப�% MŒறனஅழைகY அைவ எ@% 6லப�% MŒறனஅழைகY அைவ எ@% 6லப�% MŒறனஅழைகY அைவ எ@% 6லப�% MŒறன””””41414141  எ	 மா.  

இராமšக W	Œறா. 
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          கபைனž அ=பைடயாக %கவ� ப=மக எ	 =. ேக.  தர\ 

W	Œறா.  ேமK, கபைனž மன% ப%Y ப=மகேள 

அ=பைடயாŒறன.  இைவ ஐெபாŠகைளY அவரவ வா? 

அ#பவகைளY க?ஞ த க?ைதŞ பயப�% ெகாŒறா 

அவாேற ெச? வOபட க��கF, ெச%கF க?ஞ மன% 

ப=மகளாக உ�ெப�Œற� எŒறா. 

 

          ெவ. இரா. ச%யA% அவக ப=மைத பŠ W	 ேபா� ‘‘‘‘க?ஞ க?ஞ க?ஞ க?ஞ 

ஒ� ெபா�ைள காbŒற ெபாS� அவ#ž *ல எணகஒ� ெபா�ைள காbŒற ெபாS� அவ#ž *ல எணகஒ� ெபா�ைள காbŒற ெபாS� அவ#ž *ல எணகஒ� ெபா�ைள காbŒற ெபாS� அவ#ž *ல எணக, , , , 

உண*க ஏப�Œறனஉண*க ஏப�Œறனஉண*க ஏப�Œறனஉண*க ஏப�Œறன.  .  .  .  அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற அெபா�ைள த க?ைதŞ பைடŒற 

வைகŞ க?ஞ அைடத எணகைள உண*கைள <ர% பšக வைகŞ க?ஞ அைடத எணகைள உண*கைள <ர% பšக வைகŞ க?ஞ அைடத எணகைள உண*கைள <ர% பšக வைகŞ க?ஞ அைடத எணகைள உண*கைள <ர% பšக 

ெசŒெசŒெசŒெசŒறாறாறாறா.  .  .  .  அ<ர%பšேப ப=ம எனப�அ<ர%பšேப ப=ம எனப�அ<ர%பšேப ப=ம எனப�அ<ர%பšேப ப=ம எனப�....’’’’42 42 42 42     

 

          இராம.  இராேச%ர அவக ‘6�க?ைத இலகண’ எற :š 

உ�வக� வள*யா ேதாŠ.  எவைகபட ெபா�ைளY ஓ கா* 

ேபா மன� ேதாற ெசவ� ப=ம ஆž எŒறா. 

 

          8த%ர7� அவக ப=மைத பŠய க�� ?ளக த�Œறா.  

அைவ, ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம, , , , க?ஞ எைத ெவ@Şட க��Œறாேனாக?ஞ எைத ெவ@Şட க��Œறாேனாக?ஞ எைத ெவ@Şட க��Œறாேனாக?ஞ எைத ெவ@Şட க��Œறாேனா, , , , அைத கா* அைத கா* அைத கா* அைத கா* 

தைம Aல ?ளக-தைம Aல ?ளக-தைம Aல ?ளக-தைம Aல ?ளக-, , , , ெத@-ப�த- உத-Œற�ெத@-ப�த- உத-Œற�ெத@-ப�த- உத-Œற�ெத@-ப�த- உத-Œற� ““““அ|பமான அ|பமான அ|பமான அ|பமான 

வாைதகவாைதகவாைதகவாைதக, , , , ெசய இழ� ேபாž ேபா� அத இடைதெசய இழ� ேபாž ேபா� அத இடைதெசய இழ� ேபாž ேபா� அத இடைதெசய இழ� ேபாž ேபா� அத இடைத    Mைற- ெசய Mைற- ெசய Mைற- ெசய Mைற- ெசய 

ப=மகளா ம�ேம 7=Yப=மகளா ம�ேம 7=Yப=மகளா ம�ேம 7=Yப=மகளா ம�ேம 7=Y.  .  .  .  அ_த மனMைலகைள ெவ@ப�� அ_த மனMைலகைள ெவ@ப�� அ_த மனMைலகைள ெவ@ப�� அ_த மனMைலகைள ெவ@ப�� 

க?ைதகFž ப=ம த?க 7=யாத உ%யாக- அகமாக- க?ைதகFž ப=ம த?க 7=யாத உ%யாக- அகமாக- க?ைதகFž ப=ம த?க 7=யாத உ%யாக- அகமாக- க?ைதகFž ப=ம த?க 7=யாத உ%யாக- அகமாக- 

மா	Œற�மா	Œற�மா	Œற�மா	Œற�” ” ” ” எ	 <ரமராஜ W	வ� ப=ம% க�� ?ளக ஆறைல எ	 <ரமராஜ W	வ� ப=ம% க�� ?ளக ஆறைல எ	 <ரமராஜ W	வ� ப=ம% க�� ?ளக ஆறைல எ	 <ரமராஜ W	வ� ப=ம% க�� ?ளக ஆறைல 

பலப��Œற�பலப��Œற�பலப��Œற�பலப��Œற�.  .  .  .  இவைகŞ ப=ம எஇவைகŞ ப=ம எஇவைகŞ ப=ம எஇவைகŞ ப=ம எற ெசாேலற ெசாேலற ெசாேலற ெசாேல, , , , க�� ?ளக க�� ?ளக க�� ?ளக க�� ?ளக 

எறாŒற�எறாŒற�எறாŒற�எறாŒற�....’’’’44443333    
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இல�கிய�தி� ப$ம� ெபF� இட� 

          இலŒய %றனா? ப=ம?ய எப� Gக- žŠ<டதக ஒ� 

இலŒய ெநŠயாž.  ‘‘‘‘இேமஇேமஇேமஇேம’’’’ எற ெசாKžŠய தG வ=வ தா ப=ம 

ஆž.  இதைன உ�ேதாற?ய எ	 உ�கா* எ	 *ல அŠஞக 

W	Œறாக. 

 

#)��
�*+
$ �%&� ,�	 �-�$ .�/ 0
�)��
$ ������
	1#)��
�*+
$ �%&� ,�	 �-�$ .�/ 0
�)��
$ ������
	1#)��
�*+
$ �%&� ,�	 �-�$ .�/ 0
�)��
$ ������
	1#)��
�*+
$ �%&� ,�	 �-�$ .�/ 0
�)��
$ ������
	1. 

 

1111. . . . ‘‘‘‘இலŒய% அ\யாக ேதா	Œற அள? ஒ�    ெபா�@ இலŒய% அ\யாக ேதா	Œற அள? ஒ�    ெபா�@ இலŒய% அ\யாக ேதா	Œற அள? ஒ�    ெபா�@ இலŒய% அ\யாக ேதா	Œற அள? ஒ�    ெபா�@     

ப%zைட ப%zைட ப%zைட ப%zைட ேதா	?பதாக    ெசயப�Œற�ெசயப�Œற�ெசயப�Œற�ெசயப�Œற�....    

    

2222....        கணேநர ேதாற ெபா�@கணேநர ேதாற ெபா�@கணேநர ேதாற ெபா�@கணேநர ேதாற ெபா�@    அல� Mல உலக வ�ணைனŞ இெசா அல� Mல உலக வ�ணைனŞ இெசா அல� Mல உலக வ�ணைனŞ இெசா அல� Mல உலக வ�ணைனŞ இெசா 

பயப�Œற�பயப�Œற�பயப�Œற�பயப�Œற�    

    

3333....        ெபா�வான žŠB� ெத@ைவ ?ட mபமான ெபா� தர W=யதாக ெபா�வான žŠB� ெத@ைவ ?ட mபமான ெபா� தர W=யதாக ெபா�வான žŠB� ெத@ைவ ?ட mபமான ெபா� தர W=யதாக ெபா�வான žŠB� ெத@ைவ ?ட mபமான ெபா� தர W=யதாக 

இெசா ஆளப�Œற�இெசா ஆளப�Œற�இெசா ஆளப�Œற�இெசா ஆளப�Œற�....’’’’44444444        

 

          7கால% 6லவக அைனவ� 6şY ப=யான மர6 ப=மகைள 

பயப�%ன.  சக இலŒய% žŠ*, 7ைல, ம�த, ெநத, பாைல 

எற மல ப=மக 7ைறேய க6, கள-, ஊட, இரக, <ş- பŠய உş 

ெபா�கைள ?ளžவனவாŞன.  இகால 6� க?ஞக பயப��வன 

தEப=மக, கா* ப=மக, žŠB� ப=மக, எ ப=மக, 

ெதாட ப=மக, அ�ž ப=மக, உ�வக ப=மக, 7% உவைம 

ப=மக ம	 அைடெமாO ப=மக ஆž. 

                                        தE ப=மக 6�க?ஞகளா ம�ேம எSத ப�ŒறனதE ப=மக 6�க?ஞகளா ம�ேம எSத ப�ŒறனதE ப=மக 6�க?ஞகளா ம�ேம எSத ப�ŒறனதE ப=மக 6�க?ஞகளா ம�ேம எSத ப�Œறன.  .  .  .  

அவŠK மர6 அல� இய6 ப=மக@ சாய அைமŒற�அவŠK மர6 அல� இய6 ப=மக@ சாய அைமŒற�அவŠK மர6 அல� இய6 ப=மக@ சாய அைமŒற�அவŠK மர6 அல� இய6 ப=மக@ சாய அைமŒற�.  .  .  .  

ப=மப=மப=மப=ம% žŠB� žŠகப�வ� என இர� உளன% žŠB� žŠகப�வ� என இர� உளன% žŠB� žŠகப�வ� என இர� உளன% žŠB� žŠகப�வ� என இர� உளன.  .  .  .  
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இைவŞர=ž இைடேயYள ெபா� தைமக W�தலாக இ�தா இைவŞர=ž இைடேயYள ெபா� தைமக W�தலாக இ�தா இைவŞர=ž இைடேயYள ெபா� தைமக W�தலாக இ�தா இைவŞர=ž இைடேயYள ெபா� தைமக W�தலாக இ�தா 

அ� *றத ப=ம ஆŒற�அ� *றத ப=ம ஆŒற�அ� *றத ப=ம ஆŒற�அ� *றத ப=ம ஆŒற�....    

 

““““.த க�< காத ெநš .த க�< காத ெநš .த க�< காத ெநš .த க�< காத ெநš     

        கழE ஊர மா6கழE ஊர மா6கழE ஊர மா6கழE ஊர மா6    

        பழன ஆககபழன ஆககபழன ஆககபழன ஆகக    

இம�த பா= அழகாக .பதŠ காஇம�த பா= அழகாக .பதŠ காஇம�த பா= அழகாக .பதŠ காஇம�த பா= அழகாக .பதŠ காதŠயாத க�6 பரைதைய தŠயாத க�6 பரைதைய தŠயாத க�6 பரைதைய தŠயாத க�6 பரைதைய 

žŠŒற�žŠŒற�žŠŒற�žŠŒற�; ; ; ; ெந கா� பய த�வதாகš <ைள ெப	 ž=ைய ெந கா� பய த�வதாகš <ைள ெப	 ž=ைய ெந கா� பய த�வதாகš <ைள ெப	 ž=ைய ெந கா� பய த�வதாகš <ைள ெப	 ž=ைய 

வளž மைன?ைய žŠ<�Œற�வளž மைன?ைய žŠ<�Œற�வளž மைன?ைய žŠ<�Œற�வளž மைன?ைய žŠ<�Œற�.  .  .  .  இைவ இர� சமமாக கழEக@ இைவ இர� சமமாக கழEக@ இைவ இர� சமமாக கழEக@ இைவ இர� சமமாக கழEக@ 

?ைளY ஊர எப�?ைளY ஊர எப�?ைளY ஊர எப�?ைளY ஊர எப�, , , , பரைதயைரY மைன?ையY ஒ� ப=Şனராக பரைதயைரY மைன?ையY ஒ� ப=Şனராக பரைதயைரY மைன?ையY ஒ� ப=Şனராக பரைதயைரY மைன?ையY ஒ� ப=Şனராக 

நட�பவ தைலவ எபைத žநட�பவ தைலவ எபைத žநட�பவ தைலவ எபைத žநட�பவ தைலவ எபைத žŠ<ட பயப�Œற�Š<ட பயப�Œற�Š<ட பயப�Œற�Š<ட பயப�Œற�.  .  .  .  ‘‘‘‘பழன ஆககபழன ஆககபழன ஆககபழன ஆகக’ ’ ’ ’ 

எப� எேலா� பய ப�� I Mைலக ேபா அவ மா6 ெபா�வாகா எப� எேலா� பய ப�� I Mைலக ேபா அவ மா6 ெபா�வாகா எப� எேலா� பய ப�� I Mைலக ேபா அவ மா6 ெபா�வாகா எப� எேலா� பய ப�� I Mைலக ேபா அவ மா6 ெபா�வாகா 

ெதாOக என ெபா� ப�Œ	�ெதாOக என ெபா� ப�Œ	�ெதாOக என ெபா� ப�Œ	�ெதாOக என ெபா� ப�Œ	�....””””44445555        

 

          சக பாடக@ ப=மேம அ%கமாக பŞ	 வ� க?ைத Wறாக 

அைமŒற�.  ப=ž ேபாேத ப=ம கா*க@ அழž ந க 7ேப 

காண7=Œற�.  எ� ெதாைக :க@ இ W	 அ%கமான இடக@ 

பŞ	 வ�Œற�.  Mறப=ம எப� கா* ப=ம அல� 6ல#ண- 

ப=ம% அடžŒற�, ெச?Yண ப=ம7 6ல#ண ப=மேம, Œைள?� 

ப=மக அதைனY மன, கா*, ேபாைம, க��, 6ல, ேதாற%ž 

அ=பைடயாக அைமவதாž.  ‘‘‘‘Œைள?� ப=மக அதைனY மனŒைள?� ப=மக அதைனY மனŒைள?� ப=மக அதைனY மனŒைள?� ப=மக அதைனY மன, , , , 

கா*கா*கா*கா*, , , , ேபாைமேபாைமேபாைமேபாைம, , , , க��க��க��க��, , , , 6லைன6லைன6லைன6லைன, , , , கபைன கபைன கபைன கபைன எற ஆ	 வைகக@ எற ஆ	 வைகக@ எற ஆ	 வைகக@ எற ஆ	 வைகக@ 

அடகலாஅடகலாஅடகலாஅடகலா....’’’’44446666        

 

          ப=மதா ெபய ெபற 6லவக பல, அவக@ பாடக 

அைடெமாOகளாகேவ இ�தன.  ““““ெச6லெபயIெச6லெபயIெச6லெபயIெச6லெபயI, , , , அ\லா�7Šஅ\லா�7Šஅ\லா�7Šஅ\லா�7Š, , , , 

ெந�ெவ\ல-ெந�ெவ\ல-ெந�ெவ\ல-ெந�ெவ\ல-, , , , ஓேர உழவஓேர உழவஓேர உழவஓேர உழவ, , , , žைப ேகாOதEேபாžைப ேகாOதEேபாžைப ேகாOதEேபாžைப ேகாOதEேபா, , , , பத=ைவகபத=ைவகபத=ைவகபத=ைவக, , , , 

கžெவளகžெவளகžெவளகžெவள....””””48  48  48  48  இைவ சக ப=மக.  ப=ம எப� உண?னா 
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ஊŒதŠய ப�வதாž எப� ெபாம\ைவர7� அவக@ 

க�தாž. 

 

          6லவ காb கா*க, க?ைதக, மன% ேதா	 கபைனக, 

உள% ஏப� உண-க ேபாறைவ மர6 க?ைதŞ 

அைடெமாOகளாக பய ப=�Œற�.  இத ப=மகைள IŒ?டா 

ெசY இைல.  ‘‘‘‘உவைமெயப� த 7கவşWŠ Mž அ\நல உவைமெயப� த 7கவşWŠ Mž அ\நல உவைமெயப� த 7கவşWŠ Mž அ\நல உவைமெயப� த 7கவşWŠ Mž அ\நல 

எறாஎறாஎறாஎறா, , , , ப=ம எப� தைன இழ� ஒŠ தைலபட Mைலப=ம எப� தைன இழ� ஒŠ தைலபட Mைலப=ம எப� தைன இழ� ஒŠ தைலபட Mைலப=ம எப� தைன இழ� ஒŠ தைலபட Mைல....’’’’49494949  இைவ 

சக ப=மக.  ப=ம எப� உண?னா ஊŒதŠய ப�வதாž எப� 

ெபாம\ைவர7� அவக@ க�தாž. 

 

           சக பாடக@ எ�ைம, வ� எபன தைலவைன žŠž, 

தாமைர, க�6 எபன பரைதயைரY žŠž மர6 ப=மகளாக 

?ளžவைத காணலா.  ‘‘‘‘7ைல7ைல7ைல7ைல’’’’ எற ஒ� ப=ம தைலவE ெசான 

ெசா தவறாத ப<ைனY, மனக�பா�ட நட�, ஆŠ�ž 

தைலŞ பாைமŞைனY žŠž.  க6 எபத *றைப ெதவீக 

காதைல உண� žŠB�žŠB�žŠB�žŠB� 7ைல எ	 தGழண W	Œறா. 

 

கவிைதI� ப$ம�� 

          அழŒய ஈ�பா� ெகா� வளத மEத உ�வாŒய *றத கைல 

வ=வேம க?ைத.  இலŒய உலŒ <ற வைககைள கா=K ெதாைமY 

*ற6 ெப	 ?ளžவ� க?ைதேய.  ெசா, ெபா�, உண-, அ\, ஆŒய 

இவŠ அ=பைடŞ பைடபாற உள ஒ�வ ஆŒ த�வேத 

க?ைத, 

““““உள� உள� க?ைத உள� உள� க?ைத உள� உள� க?ைத உள� உள� க?ைத ----    இபஇபஇபஇப    

                    உ�ெவ�ப� க?ைதஉ�ெவ�ப� க?ைதஉ�ெவ�ப� க?ைதஉ�ெவ�ப� க?ைத    
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ெதள ெத@த தG ெதள ெத@த தG ெதள ெத@த தG ெதள ெத@த தG ----    உைமஉைமஉைமஉைம    

                    ெதş�ைரப� க?ைதெதş�ைரப� க?ைதெதş�ைரப� க?ைதெதş�ைரப� க?ைத””””50 50 50 50  

எŒறா க?ம\.   உள� உண*ையY உைமையY எ��ைரக 

வல� க?ைத எபைத உணரலா.  இத உள� உண*கைள 6ர* 

க��கFட ப=பவ மன% கா* ப��வ� ப=மமாž. 

 

          6�க?ைத உ%க@ எ�ைக ேமாைன � தைள அ=வைரயைற 

இவŠžளாக க�%னவகF உ%க@ அைடகல ேத=னாக.  

அைவ, ?�கத தைம, உைரயாட, ேக? ப% 7ைற, நா� பாட 

உ%, ஏைனயக?, ெசாKைட6, மŠத�த, அகத, க6ல வ=வ, 

7ர, žŠB�, ெபா� அ�ž, ெசா அ�Œ வர, ப=ம ஆŒய உ%க 

ஆž.  இவŠ ப=ம தைம அ\, உ�வக ேபாற உ%களா கா* 

தைமைய அைடŒற ப=ம% அ=பைட, கா* ெபா�Fž கா* 

தைம த�வ�, க�� ெபா�Fžşய கா* தைம த�வ� ஆŒய 

இர� ெநŠக க?ைத ப=ம% இலகண எ	 8த%ர7� அவக 

W	Œறா. 

 

கவிைதயி� ப$ம%க�  

          பெதாபதா :றா= ெதாடŒய ப=ம இயக உலŒ பலெமாO 

இலŒயகைள தனகேத ெகா� வள* அைடத� எனலா.  ப=ம 

வள*ž =. இ.  ஹூ, <@, şச� ஆ==, 

�டா�வ=, அGேலாவ, ெவேல, ேபாதேல ேபாேறா, Œேரக, 

ெஜம\, �ன, எ<ேரய ஆŒய ெமாOக@ க?ைதக@�� ப=ம 

ெகாைககைள வžதன.  ‘‘‘‘ஒ� ெசா ெதாட அல� வş இெனாைற ஒ� ெசா ெதாட அல� வş இெனாைற ஒ� ெசா ெதாட அல� வş இெனாைற ஒ� ெசா ெதாட அல� வş இெனாைற 

žŠž ேபா� ப=ம ஆŒற�žŠž ேபா� ப=ம ஆŒற�žŠž ேபா� ப=ம ஆŒற�žŠž ேபா� ப=ம ஆŒற�’’’’51   51   51   51   எ	 ெபாம\ைவர7� W	Œறா. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          க?ைதŞ ப=மக@ வைககைள < வ�மா	 காணலா, மன 

ப=மக; அ\ ப=மக; பக� ப=மக; பரத ப=மக; உண-ள 



29 
 

ப=மக; ஆத ப=மக; அலகார ப=மக; ேவ ப=மக; AŒய 

ப=மக; žŠB� ப=மக; இயக சாத ப=மக; மர6 ப=மக; 

வழž ப=மக; தE ப=மக; தசா6 ப=மக; 7ைம 

ப=மக; பžபா- ப=மக; கபைன ப=மக; இடமா	 

ப=மக; தைம ப=மக; அைட ப=மக; வ=வ ப=மக; உவைம 

ப=மக; உ�வக ப=மக; ஆŒயன க?ைதŞ இட ெப	Œறன எ	 

8த%ர7� அவக ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம’’’’ எற த ஆ- :š W	Œறா.  

8த%ர7� அவக WŠய க?ைத ப=மகைள 7ைறேய எ ப=மக, 

ெதாட ப=மக, அ�ž ப=மக ஆŒயவŠ அடகலா. 

 

          ப=ம% பலவைகக உளன.  அைவ, அழŒய, ெகாைக 7ழக, 

அகத, Mக*, 7ர ெபா�, 6�ைமŞய,ெதாம?ய, Gைக ந?*, 

த�வ, இEவர என வைக ப��Œறா Gரா அவக.  ஆŞ# கா* 

ப=ம, அ\ ப=ம, žŠB� ப=ம என A	 <ş-க@ அைன� 

அடŒYள�.  கா* ப=ம வாசக அல� க?ஞ காb ெபா�ைள 

மன% ெகா� வ� கா*ப��வ�, அ\ப=மைத இலŒய ெமாO 

நைட வாŞலாக ேதா	வ� எ	, žŠB� ப=மைத 6şயாத 

உைமகைள 6şய ெசவ� எ	 க?ஞ *< W	Œறா. 

 

�$)க� 

          ப=ம க?ைதŞ தைல *றத உ%கF ஒ	.  6� க?ைதைய 

வளத இயகக < வ�மா	, <ரா=ச, மா*ச, சşயšச, 

ப=ம?ய, žŠB=ய, பார% கால, ம\ ெகா= கால, எS� கால, 

வான பா= கால, தகால ம	 ெப 6� க?ஞக கால, என 

வைகப�தப�Œற�. தG இலŒயக@ மர6 6�க?ைத இலŒய 

7ய*க@ எS�, வான பா=, *ŠதOக@ ப=ம ஓ இயகமாக 

வள%�Œற�.  இ% <ரG, 7.  ேமதா, அ� ரžமா, அயனா, *<, 
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தGழப, இளேகாவ ேபாேறா ப=ம க?ஞக ஆவ.  இ%, 7.  

ேமதா அவக *ற6 Gக க?ஞராக %கŒறா, அவ ப%ென� க?ைத 

:க இயŠ இ�Œறா.  7.  ேமதா? க?ைதக@ ஆகாேக 

ப=மக 6ைத� இ�Œறன. 

 

          சக இலŒய% ப=மக காணப�Œறன.  ‘<கால% <கால% <கால% <கால% 

%�தக ேதவ%�தக ேதவ%�தக ேதவ%�தக ேதவ, , , , ேசŒழா ேபாற ப=ம ெப� 6லவகைள த�வதž ேசŒழா ேபாற ப=ம ெப� 6லவகைள த�வதž ேசŒழா ேபாற ப=ம ெப� 6லவகைள த�வதž ேசŒழா ேபாற ப=ம ெப� 6லவகைள த�வதž 

இசக இலŒய ப=ம வளேம காரணமாžஇசக இலŒய ப=ம வளேம காரணமாžஇசக இலŒய ப=ம வளேம காரணமாžஇசக இலŒய ப=ம வளேம காரணமாž....’’’’52 52 52 52  எŒறா தGழண.  

 

           இவகFž 7 இ�த பார%, பார%தாச, கணதாச, 8ரதா 

ேபாேறா வாŒE உைம இ�தா க�% ஒ@ உடாž  எற 

க�ைத சா� MŒறன.   இேக ஒ@ உடாž  எற ெசாšேலேய 

கா*ப=மைத தா žŠŒறாக எப� ெத@வாக  ெதşŒற�.   
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�. ேம�தாவி� கவிைதகளி� கா�சி� 
ப$ம%க� 
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          க?ைத எப� உைமைய அப=ேய அவாேற W	வத	.  

க?ஞE எண%ž அவ#ைடய உண-ž ஏப உ�வாž 

கைலயாகமாž.  இயைக எதைனேயா ெபா�கைளY ெசயகைளY 

ெகாட�.  அ% எைத ேத- ெச� எைத இைண� க?ைதைய 

உ�வாக ெசவா க?ஞ எŒறா அşடா=.  ‘‘‘‘க?ைத எப� க?ைத எப� க?ைத எப� க?ைத எப� 

ெமாOŞ ெசைமயான வ=வெமாOŞ ெசைமயான வ=வெமாOŞ ெசைமயான வ=வெமாOŞ ெசைமயான வ=வ, , , , கைலப�தப� வாைககைலப�தப� வாைககைலப�தப� வாைககைலப�தப� வாைக. . . . ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� 

ெமாOயான�ெமாOயான�ெமாOயான�ெமாOயான�, , , , வள*Ş உசைதYவள*Ş உசைதYவள*Ş உசைதYவள*Ş உசைதY, , , , ெசாக@ 7%*ையY ெசாக@ 7%*ையY ெசாக@ 7%*ையY ெசாக@ 7%*ையY 

mபைதY அைடவ� க?ைதŞ தாmபைதY அைடவ� க?ைதŞ தாmபைதY அைடவ� க?ைதŞ தாmபைதY அைடவ� க?ைதŞ தா....’’’’1111    

 

     க?ைத ப=ம எப� ெபா�, எண, க��, உண- 

எபைவகைள 6லவO கா*களாகேவா, mகா*களாகேவா, 

6ல#ž அபாபட அ#பவகளாகேவா மாŠ வழžவ�.  ப=ம 

அைல� %şவ%ைல.  _?ர *தைனž அŠ-ž இ� ெசலாம 

அ#பவ% mைழ வாசš 8�கமாக இயžŒற�.  அ�த MGட% 

mைழ வாசš 8�கமாக இயžŒற�.  அ�த MGட% அத இயக 

மைற� ப=மேம அ#பவமாŒற�.  ப=ம எப� 6�க?ைதŞ ெபா�ைள 

மன%ž அŠ-ž உணத பயப�Œற�.  உவைம, உ�வக, 

ெதாடகைள அ�žத ேபாறவறா ப=பவ மன% ஒைற 

ப=மமாžதேல ப=ம% பயனாž. 

 

ப$ம�தி� வைகக�  

     ப=மைத  வைகப��வ%  ேமைலநா� %றனாவாளகF, ந 

நா� க?ஞகF ஒேர 7ைறைய <பற?ைல.  ெபா�வாக 

ப=மகைள வைகப��வ% அவரவ ேநாž ப= வைகப��Œறன.  
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‘‘‘‘<şட அகரா% மன ப=மக<şட அகரா% மன ப=மக<şட அகரா% மன ப=மக<şட அகரா% மன ப=மக, , , , அ\ ப=மகஅ\ ப=மகஅ\ ப=மகஅ\ ப=மக, , , , žŠB� ப=மக žŠB� ப=மக žŠB� ப=மக žŠB� ப=மக 

எ	 வைகப��Œ	�எ	 வைகப��Œ	�எ	 வைகப��Œ	�எ	 வைகப��Œ	�....’’’’2222 

    

கா�சி� ப$ம� 

     கா* ப=ம எப� ககளா காண W=ய ெபா�ைள ெகா� 

மன%ž ஓ கா*ைய ஏப�% ந Mைனேவாட% அெபா�ைள 

ெகா� வ� கா* ப��வதாž. 

 

 ““““இர- ெபாOத மைழŞ த0 ேதŒஇர- ெபாOத மைழŞ த0 ேதŒஇர- ெபாOத மைழŞ த0 ேதŒஇர- ெபாOத மைழŞ த0 ேதŒ, , , , ?=த < �şயக% வீ* ?=த < �şயக% வீ* ?=த < �şயக% வீ* ?=த < �şயக% வீ* 

பளபளŒற�பளபளŒற�பளபளŒற�பளபளŒற�.  .  .  .  கண% ககFž அ� கணா= பாளமா G#Œற�கண% ககFž அ� கணா= பாளமா G#Œற�கண% ககFž அ� கணா= பாளமா G#Œற�கண% ககFž அ� கணா= பாளமா G#Œற�....    

 

““““?=Y ?=Y ?=Y ?=Y ெத�?ெத�?ெத�?ெத�?    

?Sத மைழயா?Sத மைழயா?Sத மைழயா?Sத மைழயா    

ெத�? ப=Yெத�? ப=Yெத�? ப=Yெத�? ப=Y    

கணா= பாளகணா= பாளகணா= பாளகணா= பாள””””    

எ	 ெதாடž ேபாேத கணா= பாள எற கா* ப=ம உ�வாŒ எ	 ெதாடž ேபாேத கணா= பாள எற கா* ப=ம உ�வாŒ எ	 ெதாடž ேபாேத கணா= பாள எற கா* ப=ம உ�வாŒ எ	 ெதாடž ேபாேத கணா= பாள எற கா* ப=ம உ�வாŒ 

?�Œற�?�Œற�?�Œற�?�Œற�....””””3333     

 

உவைம� ப$ம� 

     க?ஞ தா காb ஒற#ž உணத உ�வ க<தேல 

ப=மைத உ�வாŒ ?�Œற� எŒறா ெபாம\ைவர7� அவக.  

உவைம உ�வக@ பşணாம வள*ேய ப=ம எŒறா ைகலாசப% 

அவக.  க?ைதŞ 7Šய உவைமகேள ப=மகளாக மா	Œறன.  

%�வFவ� த %�žற@ உவைம ப=மகைள ைகயா�ளா.    

‘‘‘‘அகர 7தல எSெதலா ஆ%அகர 7தல எSெதலா ஆ%அகர 7தல எSெதலா ஆ%அகர 7தல எSெதலா ஆ%    

பகவ 7தேற பகவ 7தேற பகவ 7தேற பகவ 7தேற உலžஉலžஉலžஉலž....    
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     எS�கFெகலா அகர 7தைமயாக உள�எS�கFெகலா அகர 7தைமயாக உள�எS�கFெகலா அகர 7தைமயாக உள�எS�கFெகலா அகர 7தைமயாக உள�.  .  .  .  அ� ேபால அ� ேபால அ� ேபால அ� ேபால 

இ-லக%ž 7தைமயாக இைறவ இ�Œறாஇ-லக%ž 7தைமயாக இைறவ இ�Œறாஇ-லக%ž 7தைமயாக இைறவ இ�Œறாஇ-லக%ž 7தைமயாக இைறவ இ�Œறா.  .  .  .  தGSž தGSž தGSž தGSž 

ம�மல மற எலா ெமாOகFžேம ம�மல மற எலா ெமாOகFžேம ம�மல மற எலா ெமாOகFžேம ம�மல மற எலா ெமாOகFžேம ‘‘‘‘அஅஅஅ’ ’ ’ ’ எப� தா 7த எS�எப� தா 7த எS�எப� தா 7த எS�எப� தா 7த எS�.  .  .  .  ஆ% ஆ% ஆ% ஆ% 

மEத ேபச 7பட ேபா� 7தš எSத ஓைச மEத ேபச 7பட ேபா� 7தš எSத ஓைச மEத ேபச 7பட ேபா� 7தš எSத ஓைச மEத ேபச 7பட ேபா� 7தš எSத ஓைச ‘‘‘‘அஅஅஅ’ ’ ’ ’ தாதாதாதா.  .  .  .  இ� இ� இ� இ� எலா எலா எலா எலா 

கட%K7ள எலா ெமாOகFž ெபா��கட%K7ள எலா ெமாOகFž ெபா��கட%K7ள எலா ெமாOகFž ெபா��கட%K7ள எலா ெமாOகFž ெபா��.  .  .  .   

 

                                            எப= எலா எS�கFžஎப= எலா எS�கFžஎப= எலா எS�கFžஎப= எலா எS�கFž, , , , அகர 7தைமயாக ?ளžŒறேதாஅகர 7தைமயாக ?ளžŒறேதாஅகர 7தைமயாக ?ளžŒறேதாஅகர 7தைமயாக ?ளžŒறேதா, , , , 

அவாேற அைன� உŞகžஅவாேற அைன� உŞகžஅவாேற அைன� உŞகžஅவாேற அைன� உŞகž, , , , அைன� உலககFž இைறவ அைன� உலககFž இைறவ அைன� உலககFž இைறவ அைன� உலககFž இைறவ 

7தவனா ?ளžŒறா எற 7தைம த�வைத எ��கா� 7தவனா ?ளžŒறா எற 7தைம த�வைத எ��கா� 7தவனா ?ளžŒறா எற 7தைம த�வைத எ��கா� 7தவனா ?ளžŒறா எற 7தைம த�வைத எ��கா� 

உஉஉஉவைமŞ Aல ?ளžŒறாவைமŞ Aல ?ளžŒறாவைமŞ Aல ?ளžŒறாவைமŞ Aல ?ளžŒறா....        ‘‘‘‘அஅஅஅ’ ’ ’ ’ எப� ஓைசக@ தைலயாய ஒš எப� ஓைசக@ தைலயாய ஒš எப� ஓைசக@ தைலயாய ஒš எப� ஓைசக@ தைலயாய ஒš 

ம�மல அைன� அŒ�� தா <றŒறனம�மல அைன� அŒ�� தா <றŒறனம�மல அைன� அŒ�� தா <றŒறனம�மல அைன� அŒ�� தா <றŒறன.  .  .  .  இைறவ இைறவ இைறவ இைறவ 

தைலயானவதைலயானவதைலயானவதைலயானவ ம�மல அைன� உŞகFž அவேனம�மல அைன� உŞகFž அவேனம�மல அைன� உŞகFž அவேனம�மல அைன� உŞகFž அவேன    <ற<ட<ற<ட<ற<ட<ற<ட....’’’’4444    

 

                   ‘‘‘‘அஅஅஅ’’’’ அைன� ெமாOக@ 7த எSைதY, உலக கட-Fž 

உவைம ப=மகளாக வ�ள�.  அைன� ெமாOž எப= ‘‘‘‘அஅஅஅ’’’’ 7த 

எSதாக இ�Œறேதா அைத ேபால இைறவ அைன� மகFž 

ெபா�வானவ.  சமய, மத, ஜா%, உயதவ, தாதவ எ	 

வைகப�த ெமாOž, இைறவ#ž ெதşயா� எபைத உண� 

உவைம ப=மகளாž.    

 

9றியீ�3� ப$ம� 

           ப=ம% 7%*ேய žŠBடாŒறன.  6ராண, வரலா	 சாத žŠ6 

ெமாOக žŠB�களாŒறன.  ‘‘‘‘6ர*ைய6ர*ைய6ர*ைய6ர*ைய, , , , ேரா� ேரால�டேனா அல� ேரா� ேரால�டேனா அல� ேரா� ேரால�டேனா அல� ேரா� ேரால�டேனா அல� 

சபயாக�ேனா சபயாக�ேனா சபயாக�ேனா சபயாக�ேனா ஒ<டாKஒ<டாKஒ<டாKஒ<டாK, , , , காமைத ரா<ைசகார#ட ஒ<டாK காமைத ரா<ைசகார#ட ஒ<டாK காமைத ரா<ைசகார#ட ஒ<டாK காமைத ரா<ைசகார#ட ஒ<டாK 

ப=மப�� தைம தா அ=பைடயாŒற�ப=மப�� தைம தா அ=பைடயாŒற�ப=மப�� தைம தா அ=பைடயாŒற�ப=மப�� தைம தா அ=பைடயாŒற�....’’’’5555     எ	 8த%ர7� 

W	Œறா. 
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�.  ேம�தாவி� கவிைதகளி� கா�சி� ப$ம�                                                                           

           7.  ேமதா? க?ைதக@ 8த%ர, காத, கணவ – மைன? உற-, 

ேபா, வ�த ஏக, அவல, சமய, அர*ய, அலகார, க?ஞ# 

க?ைதY ஆŒயைவ பŠய க��க கா* ப=மகளாக வ�Œறன.    

 

Í¾ó¾¢ÃõÍ¾ó¾¢ÃõÍ¾ó¾¢ÃõÍ¾ó¾¢Ãõ    

      எவெனா�வ த எணப= வாைகைய நட�Œறாேனா, எவ 

கடாய%ž, Mபத%ž, பலாகார%ž உப�த- 

படாமš�Œறாேனா, எவ#ைடய ேபாžக தைடப�த படாமš�- 

Œறனேவா, எவ#ைடய அவாக .%யைடŒறனேவா, எவ#ைடய 

�6க  ேசகşகபட ஏ�?லாம ேபாŒறேதா அவ தா 8த%ர 

6�ஷ எ	 Œ.<. 7த :றா= ேராமா6şŞ வாத எ< �ட 

8த%ர எபதž ?ளக த�Œறா.    

 

     ‘‘‘‘க0 .கக0 .கக0 .கக0 .க’’’’ எ# க?ைத வOயாக, ந இ%ய மக ஆ�கைள 

வளப� அகாலகட% ெசவமாக க�தபட� எ	 ெதŠயவ�Œற�.  

ஆŒேலயக மாGச <şயக எபதா ஆ�கைள அவக@ட ?	 

ெபா� ஈ= ெகாளலா எ	 Mைன� ஆ�கைள வளதாக.  நாக 

ெசல ெசல மகேள ஆ�களாக மாŠ ேபானாக அ=ைமக ஆனாக.    

 

‘‘‘‘ஆ�கைள உனகாக வளேதாஆ�கைள உனகாக வளேதாஆ�கைள உனகாக வளேதாஆ�கைள உனகாக வளேதா    

நாளைட? நாகேளநாளைட? நாகேளநாளைட? நாகேளநாளைட? நாகேள    

மைத ஆ�களாமைத ஆ�களாமைத ஆ�களாமைத ஆ�களா    

மாŠ ேபாேனாமாŠ ேபாேனாமாŠ ேபாேனாமாŠ ேபாேனா....’’’’6666    

இேக ஆ�க மகFகான கா* ப=மமா வ�ள�. 
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     ‘‘‘‘கா%�த கா	கா%�த கா	கா%�த கா	கா%�த கா	’’’’ எ# க?ைத :š இ%ய ?�தைலகாக 

ேபாரா=ய எணற வீரக@ உŞ %யாகைதY அவக உட< பட 

அ=கைளY இேக ஆ\களாக 8=கா�Œற� இக?ைத.  இ%ய 

ேதசபட 8வş மாடபட?ைல, உŞ Iத %யாŒக@ உடš 

மாடபடதாக W	Œற�.  இ%ய �ைத எ# க?ைதŞ, 

    

‘‘‘‘இ%ய ேதசபடஇ%ய ேதசபடஇ%ய ேதசபடஇ%ய ேதசபட    

8வş ஆ\ய=தா8வş ஆ\ய=தா8வş ஆ\ய=தா8வş ஆ\ய=தா    

மாடபட� மாடபட� மாடபட� மாடபட� ????    

இைலஇைலஇைலஇைல....................    

நம�நம�நம�நம�    

ேமEக@ அ=தேமEக@ அ=தேமEக@ அ=தேமEக@ அ=த    

ஆ\க@ அலவாஆ\க@ அலவாஆ\க@ அலவாஆ\க@ அலவா    

அைத மா�வதž இடஅைத மா�வதž இடஅைத மா�வதž இடஅைத மா�வதž இட    

காடபட� காடபட� காடபட� காடபட� !!!!’’’’7777    

இ%ய ேதசபட 8த%ர%ž, ஆ\க உŞ Iத வீரகFž, 8வ 

வீரக@ உடKž žŠ� வத கா* ப=மகளாž. 

 

     ‘‘‘‘நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக’’’’ எ# க?ைத :லான� ெப 8த%ர பŠ 

ேப8Œற�.  பறைவ த *றைக கழŠ?� ெசவைத ஒ� ெப ž�ப 

எ# அ=ைம *றைக கழŠ?� 8த%ரமாக ெசŒறா.  அவ 

ž�ப% அ=ைமயாக நடதபடா எபைத *தşŒற�.    

    

‘ஒ� பறைவஒ� பறைவஒ� பறைவஒ� பறைவ    

த *றைகத *றைகத *றைகத *றைக    

கழ	Œற�கழ	Œற�கழ	Œற�கழ	Œற�’’’’8888    

பறைவ ெப\ž, *றž ž�ப% அ=ைம ேபாŒž கா* 

ப��Œற கா* ப=மமாž.    
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¸¡¾ø¸¡¾ø¸¡¾ø¸¡¾ø    

                                        ஆ - ெப பா ேவ	பா� காரணமாக எSŒற ஈ6, அைதெயா= 

அவக@ைடேய ேதா	 அ6ண- காதலாக மலŒற�.        “இர� இர� இர� இர� 

ெநசகF ேச� பாைவயா <E <E வளத அத வைலŞE ெநசகF ேச� பாைவயா <E <E வளத அத வைலŞE ெநசகF ேச� பாைவயா <E <E வளத அத வைலŞE ெநசகF ேச� பாைவயா <E <E வளத அத வைலŞE 

தாக இ�வ�ேம ?�பட 7=யாத அள-ž *Œ ெகாடைதYதாக இ�வ�ேம ?�பட 7=யாத அள-ž *Œ ெகாடைதYதாக இ�வ�ேம ?�பட 7=யாத அள-ž *Œ ெகாடைதYதாக இ�வ�ேம ?�பட 7=யாத அள-ž *Œ ெகாடைதY,,,,    

}ர% <ş%��}ர% <ş%��}ர% <ş%��}ர% <ş%��............, , , , ?லக 7=யாம ?S� <=� ெகாேட ஏேதா ?லக 7=யாம ?S� <=� ெகாேட ஏேதா ?லக 7=யாம ?S� <=� ெகாேட ஏேதா ?லக 7=யாம ?S� <=� ெகாேட ஏேதா 

ஒ� உற? க�� ŒடபைதY இ�வ�ேம உணதனஒ� உற? க�� ŒடபைதY இ�வ�ேம உணதனஒ� உற? க�� ŒடபைதY இ�வ�ேம உணதனஒ� உற? க�� ŒடபைதY இ�வ�ேம உணதன””””9 9 9 9 எ	 

ெஜயகாத ?ளžŒறா.    

 

                   ‘‘‘‘காதகாதகாதகாத’’’’ எ# க?ைதயான�, ?şதவகேள அகப� 

ெகாடாக எ	, இர� ககF, அகப� ெகாள நாடக 

நடŒற� எ	 W	Œற�.    

    

‘‘‘‘?şதவகேள?şதவகேள?şதவகேள?şதவகேள    

அகப� ெகாFஅகப� ெகாFஅகப� ெகாFஅகப� ெகாF    

?*%ர இர� ககF ?*%ர இர� ககF ?*%ர இர� ககF ?*%ர இர� ககF     

இர� ககFஇர� ககFஇர� ககFஇர� ககF    

எ%ப� ெகாளஎ%ப� ெகாளஎ%ப� ெகாளஎ%ப� ெகாள    

நாž ž�டானநாž ž�டானநாž ž�டானநாž ž�டான    

<<<< நடž நாடக நடž நாடக நடž நாடக நடž நாடக....’’’’10101010    

வைல ககFž, இர�கக ஆ\ž, இர� கக 

ெப\ž, நாž ž�டான� எற வşக காதKž சா%, மத, Mற, 

வச%க Œைடயா� எபைத உண� கா* ப=மமாž.  நாடக எப� 

வாைகைய கா* ப��Œற�. 

 

¸õÀÃ¡Á¡Â½ò¾¢ø ÅÕõ À¡¼ø Å,¸û¸õÀÃ¡Á¡Â½ò¾¢ø ÅÕõ À¡¼ø Å,¸û¸õÀÃ¡Á¡Â½ò¾¢ø ÅÕõ À¡¼ø Å,¸û¸õÀÃ¡Á¡Â½ò¾¢ø ÅÕõ À¡¼ø Å,¸û,,,,    
    

““““எண� நல%னா இைணய M	Oஎண� நல%னா இைணய M	Oஎண� நல%னா இைணய M	Oஎண� நல%னா இைணய M	O    

கெணா� கஇைண க? ஒைறெயா	கெணா� கஇைண க? ஒைறெயா	கெணா� கஇைண க? ஒைறெயா	கெணா� கஇைண க? ஒைறெயா	    
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உண- Mைலெபறா� உண- ஒŠடஉண- Mைலெபறா� உண- ஒŠடஉண- Mைலெபறா� உண- ஒŠடஉண- Mைலெபறா� உண- ஒŠட    

அணK ேநாŒனாஅணK ேநாŒனாஅணK ேநாŒனாஅணK ேநாŒனா; ; ; ; அவF ேநாŒனாஅவF ேநாŒனாஅவF ேநாŒனாஅவF ேநாŒனா””””11111111    

இ� G%ைல நகர வீ%Şேல இராம# �ைதY 7த 7தலாக ச%த ேபா� 

Mகத கா*ைய WŠய பாட.  கக நட%ய காத நாடக% 

இ�வ� கலத உண?னராŞன.  இ�வ த ககF ஒைறெயா	 

?SŒன.  அவத இதயக இடமாŠன, உண-க ஒ	 கலதன. 

    

     ‘‘‘‘ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�?ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�?ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�?ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�?    MŒற�MŒற�MŒற�MŒற�’’’’ எற 

க?ைதŞ ெப\ தா அவ கணவேனா� ேச� வாவைத 

த�Œறா.  அவ வ� 8த%ர நா@ உனž ெசK%?�Œேற 

அசš எ	 இக?ைத ெதாடžŒற�.    

 

     ெதற வீ8வ� இயைகயான Mக- தா, மாைல ெபாS% 

மைழŞ அŠžŠயாக வீ8.  காற=தா ஜனகைள சா%?�வாக.  

அவ, அவ ேம அ6 ைவ� இ�Œறா. அதனா அவ அவ 

இல%ž வ�Œறா.  அவ அைப 6ş� ெகாளாமK, அவைன 

வீ=ž வர?டாமK அவ த�� ?�Œறா.  இதைன < வ� 

க?ைதŞ ேமதா அவக,    

‘நா ெதறலாக தாேனநா ெதறலாக தாேனநா ெதறலாக தாேனநா ெதறலாக தாேன    

வேதவேதவேதவேத    

I ஏ உI ஏ உI ஏ உI ஏ உ    

ஜனகைள சா%னா ஜனகைள சா%னா ஜனகைள சா%னா ஜனகைள சா%னா ????    

உ வீ�உ வீ�உ வீ�உ வீ�    

கா	ž Wடகா	ž Wடகா	ž Wடகா	ž Wட    

?ஷ ப 7ைளத�?ஷ ப 7ைளத�?ஷ ப 7ைளத�?ஷ ப 7ைளத�    

எேபா� எேபா� எேபா� எேபா� ????    

உைனஉைனஉைனஉைன    
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உதயமாக 7யறதகாகவாஉதயமாக 7யறதகாகவாஉதயமாக 7யறதகாகவாஉதயமாக 7யறதகாகவா    

எைனஎைனஎைனஎைன    

அதமன மாŒ?டா அதமன மாŒ?டா அதமன மாŒ?டா அதமன மாŒ?டா ????’’’’12121212    

இ% ெதற ஆமகைனY, ஜன ெப\ ?�பGைமY, 

உதய அைபY, அதமன அ<லாைமY žŠ� வத கா* 

ப=மக ஆž.    

    

           ந7ைடய இதய வீைணைய žழைதக Rட ?ைல, வயதான உ 

தா R�Œறா.  நா இ�வ� ேச� வாவதž தைடயா இ�Œறா.    

‘‘‘‘நநநந    

இதய வீஇதய வீஇதய வீஇதய வீைணக@ைணக@ைணக@ைணக@    

நர6கைள வ��பைவநர6கைள வ��பைவநர6கைள வ��பைவநர6கைள வ��பைவ    

இைளய ?ரகளல இைளய ?ரகளல இைளய ?ரகளல இைளய ?ரகளல ----    

7%ய மரகைடக7%ய மரகைடக7%ய மரகைடக7%ய மரகைடக!!!!’’’’13131313    

இேக வீைண, நர6க, ?ரக, மர கைடக ப=மகளாக வ�ளன.  

வீைண ஆ ெப இ�வைரY, நர6கைள ž�ப%ž, ?ரக 

žழைதகFž, மரகைடக ெப\ தாž ப=மகளாக 

வ�Œற கா*ப=மமாž. 

 

                                    ‘‘‘‘நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக’’’’ எ# க?ைத :š ெகா= கப% இ�� 

ெகா= பறத ப= ஒ� ெபைன பா� ெசாŒற�.  ““““I 7த žழைதைய I 7த žழைதைய I 7த žழைதைய I 7த žழைதைய 

ஈ	 ெகாள தாமதப�� இரடா žழைதேயா�ஈ	 ெகாள தாமதப�� இரடா žழைதேயா�ஈ	 ெகாள தாமதப�� இரடா žழைதேயா�ஈ	 ெகாள தாமதப�� இரடா žழைதேயா�    ெபெற�பைத ெபெற�பைத ெபெற�பைத ெபெற�பைத 

M	�M	�M	�M	�” ” ” ” எ	 ெகா= அŠ-ைர W	வதாக ேமதா அவக W	Œறா.    

    

‘‘‘‘7த மலைர7த மலைர7த மலைர7த மலைர    

தாமதப�த தாமதப�த தாமதப�த தாமதப�த ----    

இரடா மல�டஇரடா மல�டஇரடா மல�டஇரடா மல�ட    

.பைத M	� .பைத M	� .பைத M	� .பைத M	� !!!!’’’’14141414    
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இž ெகா= ெப\ž, 7த மல, இரடா மல žழைதகFž 

ஆன கா* ப=மகளாž.    

 

§À¡÷§À¡÷§À¡÷§À¡÷    

     ஒ� நா= R� மெறா� நா� ேபா ெதா�ப� ேபா எ	 

அŠயப�Œற�.  ேபா எப� மெறா�நா= எைலைய ?ş-ப�த-, 

த#ைடய வீரைத M�<க- ெசயப�வதாž.    

    

                                        ‘‘‘‘ெவŠ }ெவŠ }ெவŠ }ெவŠ }’’’’ எ# க?ைதŞ, ேபாş ெவŠ ெப	 %�6 

வீரகைள ெபக மல}? வரேவŒறன.  ேபாş எ%ş நா= 

பைடவீரக இறததனா அவக@ மைன?ய ?தைவக ஆனாக 

எபைத,    

 

‘‘‘‘மக@ Wடமக@ Wடமக@ Wடமக@ Wட    

வரேவப@த�வரேவப@த�வரேவப@த�வரேவப@த�    

மலகைள }?மலகைள }?மலகைள }?மலகைள }?!!!!    

எ%ş நா� ெபஎ%ş நா� ெபஎ%ş நா� ெபஎ%ş நா� ெபகைளகைளகைளகைள    

?தைவகளாŒ வத?தைவகளாŒ வத?தைவகளாŒ வத?தைவகளாŒ வத    

வீரகFžவீரகFžவீரகFžவீரகFž!!!!’’’’15151515    

இž ?தைவக ெவŠைய žŠக வத கா* ப=ம ஆனாக. 

 

ÅÕò¾õÅÕò¾õÅÕò¾õÅÕò¾õ    

          மன�ž <=காத Mக*களா அல� இழ<னா ஏப� �ப 

உண-, ேவதைன, மனதாக, மனžைற, <ற�ைடய மன வ�� 

7ைறŞ அல� ?�பதகாத 7ைறŞ தா நட� ெகாடதகாக 

ஒ�வ மன.வமாக ெதş?ž ஆதக வ�தமாž. 
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                   ‘‘‘‘மாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறன’’’’ எற க?ைதŞ 

கா%ய=க இறத ெச%ைய ேக� இ%ய நா= உள ெபக 

அSŒறன எ	 < வ� க?ைத W	Œற�,    

    

‘மாபழ ஊş எகமாபழ ஊş எகமாபழ ஊş எகமாபழ ஊş எக    

மன žŞக அSŒறனமன žŞக அSŒறனமன žŞக அSŒறனமன žŞக அSŒறன’’’’16161616    

    

மாபழ ஊ இ%யா?ž, மன žŞக ெபகFž வத கா* 

ப=மகளாž.    

 

           ேகாைவ ேவளாைம பகைல கழக மாண?க Aவ தம6şŞ 

இலŒயாப= எற இட% <ரவş 2ஆ ேத% 2000ஆ ஆ� 

உŞேரா� எşக படைத *தşž இக?ைத, நா க? ககதா  

எ மகைள க�şž அ#<ேன.  அவ <ணமாக வ�வா எ	 

எனž ெதşயா�.  இ� யா ெசத žற ? எ	 ெபேறாக ேக? 

ேகபதாக < வ� க?ைத வOயாக 7. ேமதா அவக W	வ� 

cவ�மா	, 

 

‘‘‘‘ேகாŞKž ேபாற�žேகாŞKž ேபாற�žேகாŞKž ேபாற�žேகாŞKž ேபாற�ž    

WைடŞேல .பŠேசWைடŞேல .பŠேசWைடŞேல .பŠேசWைடŞேல .பŠேச    

.பŠச WைடŞேல.பŠச WைடŞேல.பŠச WைடŞேல.பŠச WைடŞேல    

_<=ச  ஞாயெமன _<=ச  ஞாயெமன _<=ச  ஞாயெமன _<=ச  ஞாயெமன ????’’’’17171717    

    

இ% ேகாŞ க�şž, Wைட க?ž, .பŠத ப=பைதY, _ 

இறத ெபகைளY žŠ� வத கா* ப=மக ஆž. 

    

     தைசŞ மைழŞலாத காரணதாK, கா?ş ந% I சşயான 

ேநர%ž ŒைடகாததாK, அž வாS மக ப*Ş ெகா�ைமயா 

உŞşழதன.  யாைன க= ஏ உSத தைச மக@ உணவாதார Gக- 
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ந@� ேபா ?ட�.  ெபாக ப=ைகž தா 6� பாைனŞ 6%ய 

அş* ேபா� ெபாக ைவப.  ஆனா தைசŞ 8�கா= அறாட 

ெபாக ைவŒறன.  அறாட மக இற� ெகாேட இ�Œறன.  

6�பாைன, 6� அş*, பா என வşைசயாக இ�Œற� இறதவக@ 

சமா%Ş,    

    

‘‘‘‘ஊ�ெகலாஊ�ெகலாஊ�ெகலாஊ�ெகலா    

ேசா	 ேபாடவ#žேசா	 ேபாடவ#žேசா	 ேபாடவ#žேசா	 ேபாடவ#ž    

இேபா�இேபா�இேபா�இேபா�    

ஊ W=ஊ W=ஊ W=ஊ W=    

ேசா	 ேபா�Œறதாேசா	 ேபா�Œறதாேசா	 ேபா�Œறதாேசா	 ேபா�Œறதா............    

அş* ேவக?ைலஅş* ேவக?ைலஅş* ேவக?ைலஅş* ேவக?ைல    

A=ய ெந�<A=ய ெந�<A=ய ெந�<A=ய ெந�<    

உŞşழத உழவகஉŞşழத உழவகஉŞşழத உழவகஉŞşழத உழவக!!!!    

 

கா?şŞகா?şŞகா?şŞகா?şŞ    

த0 வர?ைலத0 வர?ைலத0 வர?ைலத0 வர?ைல    

மயான% ெபாக வ�?ட�மயான% ெபாக வ�?ட�மயான% ெபாக வ�?ட�மயான% ெபாக வ�?ட�!!!!’’’’18181818    

இேக ெபாகKž வாகş*Y, உட பா எற Mக-  6�பாைனž 

ப=மகளாக வ�ள�.  பாைன, அş*, பா ெபாக ப=ைகைய 

கா*ப�� கா* ப=மமாž. 

    

                                        ‘‘‘‘மாŠய ம�ைரகமாŠய ம�ைரகமாŠய ம�ைரகமாŠய ம�ைரக’’’’ எ# க?ைதŞ அ	 கணŒ த கணவ 

அI%யாக ெகாலபடைத அŠ� Mயாய ேக� வாதா=னா, 

ேகாப%னா தன� இட பக 7ைலைய %�Œ எŠ� ம�ைரைய எşதா.  

இைறய கணŒயான ெபகைள கணவகேள ெகாF�Œறாக.  

வரதசைண வாž வழக மாற?ைல, ெதாட� ெகாேட இ�பதாக 

ேமதா வ�த�ட இக?ைதŞ வாŞலாக ெதŠ?Œறா.    



46 
 

‘கணŒயாவ�கணŒயாவ�கணŒயாவ�கணŒயாவ�    

ேகாவல#காகேகாவல#காகேகாவல#காகேகாவல#காக    

ெகாF%னா ம�ைரையெகாF%னா ம�ைரையெகாF%னா ம�ைரையெகாF%னா ம�ைரைய!!!!    

இைறயஇைறயஇைறயஇைறய    

கணŒக@ கைதேயாகணŒக@ கைதேயாகணŒக@ கைதேயாகணŒக@ கைதேயா    

பşதாப மான�பşதாப மான�பşதாப மான�பşதாப மான�!!!!    

அவகைளஅவகைளஅவகைளஅவகைள    

ேகாவலகேள வ�ேகாவலகேள வ�ேகாவலகேள வ�ேகாவலகேள வ�    

ெகாF�ŒறாகெகாF�ŒறாகெகாF�ŒறாகெகாF�Œறாக!!!!’’’’19191919    

    

கணŒ மைன?ž, ேகாவல ஆ\ž, _ அI%ž ப=மகளாக 

வ� கா*ப��Œற கா* ப=மகளாž.    

 

     அைன இ%ராகா% அவக �Œய பா�காவலகளா 8டப� 

இற� ேபானா.  அவர� இரத இ%யா 7Sவ� நைனத ேபா� உலக 

க0ரா கS? ?ட�.  இ%யா ம� க0 *த?ைல உலக 

மக அைனவ�ேம க0 *%ன, அவ இறத ெச%ைய அŠ�, 

‘‘‘‘இரததாஇரததாஇரததாஇரததா    

இ%யா நைனத ேபா�இ%யா நைனத ேபா�இ%யா நைனத ேபா�இ%யா நைனத ேபா�    

உலக அைதஉலக அைதஉலக அைதஉலக அைத    

க0ராகS??ட�க0ராகS??ட�க0ராகS??ட�க0ராகS??ட�....’’’’20202020    

இ%யா இ%ராகா%ž, உலக மகFž ப=மகளாக வ� கா* 

ப�%ய கா* ப=மமாž.    

    

²ì¸õ²ì¸õ²ì¸õ²ì¸õ    

     ஏக எப� இழதைத அல� Œைடகாதைத எbவதா 

ஏப� வ�த உணவாž, žழைதŞலாத தப%க žழைதகாக 

ஏžவ�, %�மண ஆகாத ெபகைள எ\ எேபா� ந ெபbž 
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%�மண ஆž எ	 ெபேறாக ஏžவ�, ேவைல Œைடகாத ஒ�வ 

ேவைலகாக ஏžவ�, காதல காதšகாக ஏžவ�, காதš 

காதல#காக ஏžவ� ஏகமாž.    

 

                   ‘‘‘‘நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக’’’’ எ# க?ைதŞ காதK#காக ஏகேதா� 

கா%�ž காதšY, காதšகாக ஏகேதா� கா%�ž காதலைன 

பŠ < வ� க?ைத இவாறாக W	Œற�, 

 

““““ெபாS� ?=ததா ெபாS� ?=ததா ெபாS� ?=ததா ெபாS� ?=ததா ????    

அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y ????    

எ �şய இ#எ �şய இ#எ �şய இ#எ �şய இ#    

வர?ைலேய வர?ைலேய வர?ைலேய வர?ைலேய ----””””21212121     

    

ேதாO, அனாகšைய பா� ?=ய காைல வ� ?ட�.  சz வரமாடா 

எ	 WŠனா.  எ காதல �şயைன ேபாறவ அவ வராம ெபாS� 

?=யா� எறா ஏக�ட.  �şய காதல சzGž ப=மமாக வ�, 

அவைன ெவல யாராK 7=யா� அவ �şயைன ேபா	 பல 

ெகாடவ எபைத கா*ப��Œற கா* ப=மமாž.    

    

            சzGட காவல W	Œறா, அனாகšைய ேத= ெசல ேவடா 

ெபாS� ?=ய ேபாŒற� எறா.  அதž சz எ அனாகš இ# 

வர?ைல, அ� எப= ச%ர மைறY எறா.    

““““ேவடா இளவரேசேவடா இளவரேசேவடா இளவரேசேவடா இளவரேச    

வீ6வீ6வீ6வீ6!!!!    

?=� ?ட� ?=� ?ட� ?=� ?ட� ?=� ?ட� ----    

இEேம பாைவைய ேத=இEேம பாைவைய ேத=இEேம பாைவைய ேத=இEேம பாைவைய ேத=    

ேபா பயEைலேபா பயEைலேபா பயEைலேபா பயEைல””””    

?=� ?டதா ?=� ?டதா ?=� ?டதா ?=� ?டதா ????    

அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y அ� எப= ?=Y ????    
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எ ச%ர இ#எ ச%ர இ#எ ச%ர இ#எ ச%ர இ#    

ேபாக ?ைலேய ேபாக ?ைலேய ேபாக ?ைலேய ேபாக ?ைலேய ????””””22222222 

 

இேக பாைவ, ச%ர அனாகšž ப=மமாக வ�, அனாகš ச%ரைன 

ேபா ெமைமயானவ எபைத கா*ப�%ய கா* ப=மமாž.    

    

     காதல காதšைய Mைன� ஏக�ட இ�பதாக < வ� 

க?ைத W	Œற�.  காதšŞ பாைவ �றாவ@ காறாக-, காதல மன 

பSத இைலயாக-, காதšைய கட காதல மன அவ@ Mைனவா 

8Š %şவதாக- ேமதா அவக < வ� க?ைதŞ W	Œறா.    

    

‘உ பாைவேயாஉ பாைவேயாஉ பாைவேயாஉ பாைவேயா    

ெதா�ெதா�ெதா�ெதா�    

}Œ ெசK}Œ ெசK}Œ ெசK}Œ ெசK    

�றாவ@�றாவ@�றாவ@�றாவ@....    

படபடžபடபடžபடபடžபடபடž    

எ மனேமாஎ மனேமாஎ மனேமாஎ மனேமா    

பSத இைலபSத இைலபSத இைலபSத இைல!!!!’’’’23232323 

�றாவ@ காதšž, பSத இைல காதல#ž வத கா* ப=மகளாž. 

 

                                        ‘‘‘‘பக ஒ� ைப%யபக ஒ� ைப%யபக ஒ� ைப%யபக ஒ� ைப%ய’’’’ எ# க?ைதŞ காதல காதšŞட இர- 

பகK மாŠ மாŠ வ�Œற�, காதšேய கால கட� ெகா� இ�Œற� எ 

மன எற ž%ைரŞ உைன ஏŠ வத எEட உ காதைல ெசால 

மாடாயா? எ	 காதல காதšŞட ேகபதாக அைம�ள� 

    

‘‘‘‘பக அரச எ R�பக அரச எ R�பக அரச எ R�பக அரச எ R�    

பைடெய�Œறாபைடெய�Œறாபைடெய�Œறாபைடெய�Œறா    

இர- சகரவ%ேயாஇர- சகரவ%ேயாஇர- சகரவ%ேயாஇர- சகரவ%ேயா    

A8?ட 7=யாமA8?ட 7=யாமA8?ட 7=யாமA8?ட 7=யாம    
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எைன 7	ைகŞ�Œறாஎைன 7	ைகŞ�Œறாஎைன 7	ைகŞ�Œறாஎைன 7	ைகŞ�Œறா................    

சYைதேயசYைதேயசYைதேயசYைதேய!!!!    

இதய ž%ைரŞ உைனஇதய ž%ைரŞ உைனஇதய ž%ைரŞ உைனஇதய ž%ைரŞ உைன    

ஏŠ ெகா�வதஏŠ ெகா�வதஏŠ ெகா�வதஏŠ ெகா�வத    

<�%?ராஜEட<�%?ராஜEட<�%?ராஜEட<�%?ராஜEட    

    

IIII    

ேபச மாடாயா ேபச மாடாயா ேபச மாடாயா ேபச மாடாயா ????’’’’24242424    

    

பக அரச �şயைனY, இர- சகரவ% ச%ரைனY, சYைத 

காதšையY, <�%?ராஜ காதலைனY கா*ப�� கா* 

ப=மக.    

    

                                        ‘‘‘‘இதய% நாகாšஇதய% நாகாšஇதய% நாகாšஇதய% நாகாš’’’’ எ# க?ைதŞ இைளஞக ப=� 7=� 

வாŒய பட ைகŞ இ�Œற�.  ேவைல தா அதேகறப= 

Œைடக?ைல எற இைளஞக@ ஏகைத ேமதா அவக < வ� 

க?ைதŞ Aல ப%- ெசŒறா.            

    

‘‘‘‘ப=த :ப=த :ப=த :ப=த :    

நாகநாகநாகநாக    

<=த :<=த :<=த :<=த :    

ைகŞ இ�Œற�ைகŞ இ�Œற�ைகŞ இ�Œற�ைகŞ இ�Œற�    

பட தா காŠபட தா காŠபட தா காŠபட தா காŠ    

படபட� பறŒற�படபட� பறŒற�படபட� பறŒற�படபட� பறŒற�’’’’25252525    

இேக : ப=� 7=� வாŒய படைதY, பட ேவைல 

இலாதைதY žŠக வத கா* ப=மகளாž.    

 

                                        ‘‘‘‘நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக’’’’ எ# க?ைத :š  காதல தா காதšž 

ெப\ட  உ மன% எனž இட ேவ� எ	 ேகŒறா 
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‘‘‘‘நாநாநாநா    

ேகž இடெமலாேகž இடெமலாேகž இடெமலாேகž இடெமலா    

I தைலைவž }žŒறI தைலைவž }žŒறI தைலைவž }žŒறI தைலைவž }žŒற    

தைலயைணŞ தாதைலயைணŞ தாதைலயைணŞ தாதைலயைணŞ தா’’’’26262626    

இேக, தைலயைண ெப\ மன%ž வத  கா* ப=மமாž.    

    

«ÅÄõ«ÅÄõ«ÅÄõ«ÅÄõ    

     வ�ததக Mக-, �பைத த� ெச%க அல� ெசாக, 

இரகதக Mைலைய ெவ@ப�� தைம அவலமாž.    

 

     ‘‘‘‘ேநரேநரேநரேநர’’’’ எ# க?ைதŞ உŞேரா� இ�ž ேபா� ஓடாத க=கார 

ெசத <றž சşயாக ஓ=ய�.  நா உைன காதšž ேபா� எைன I 

காதšக?ைல.  எ காதைல ஏக?ைல, நா ேவெறா� ெபைண 

%�மண ெச� ெகாட <றž எைன I காதšŒறா எ	 காதல 

தா 76 காதšத காதšŞட W	வதாக வ�Œற� < வ� க?ைத,    

    

‘‘‘‘உŞேரா� இ�த ேபா�உŞேரா� இ�த ேபா�உŞேரா� இ�த ேபா�உŞேரா� இ�த ேபா�    

ஓடாத க=காரஓடாத க=காரஓடாத க=காரஓடாத க=கார    

ெசத <றžெசத <றžெசத <றžெசத <றž    

ஓட ெதாடŒய�ஓட ெதாடŒய�ஓட ெதாடŒய�ஓட ெதாடŒய�    

சşயாகசşயாகசşயாகசşயாக....................’’’’27272727     

    

இேக க=கார காதைல கா*ப�� கா* ப=மமாž.    

    

                                            ‘‘‘‘7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட’’’’ எŒற க?ைதŞ க? ?யாபாரமாŒ 

ேபானைதY, ஏைழக க? கக 7=யாதைதY, க? M	வனக@ 

இலாபைத 8= கா�Œற�.  இல8Gயான பண இலாததா,  

சரவ%யான கைலவாகைலவாகைலவாகைலவா\\\\ ேசார ேபாŒ?டா.  க? ?யாபாரமாŞ	.    
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‘‘‘‘ல8G தைனல8G தைனல8G தைனல8G தைன    

ல*ய ெசல*ய ெசல*ய ெசல*ய ெசயாததாயாததாயாததாயாததா    

இேகஇேகஇேகஇேக    

சரவ% Gக-சரவ% Gக-சரவ% Gக-சரவ% Gக-    

சகடப�Œறாசகடப�Œறாசகடப�Œறாசகடப�Œறா!!!!    

கைலமக@ வீைணையகைலமக@ வீைணையகைலமக@ வீைணையகைலமக@ வீைணைய    

ஏல ேபா�Œறாகஏல ேபா�Œறாகஏல ேபா�Œறாகஏல ேபா�Œறாக    

அபானஅபானஅபானஅபான    

அர*யவா%கஅர*யவா%கஅர*யவா%கஅர*யவா%க!!!!’’’’28282828    

    

இேக இல8G பண%ž, சரவ% க?ž, வீைண ப=<ž, 

அர*யவா%க க? M	வனகைள நட�பவகைளY žŠž கா* 

ப=மகளாž.  இக?ைதŞ க?Ş அவல Mைலைய 

8=கா�Œறா 7.  ேமதா. 

 

     ‘‘‘‘அைடயாள ெதşயாமஅைடயாள ெதşயாமஅைடயாள ெதşயாமஅைடயாள ெதşயாம’’’’ எ# க?ைத 8த%ர% அவலMைலைய 

?ளžŒற�.  இர? ெபற 8த%ர இ# ெவ@ச%ž 

வர?ைலெய	, நாக ேதசைதY 8த%ரைதY எகைளகாž 

பதலா Mைனேதா Iேயா அர*யவா%களா கதலா ŒO�?டா 

எபைத < வ� க?ைதŞ Aல Mமலா 8ேர அவக ?ளžŒறா.    

    

‘‘‘‘ஊவலமாஊவலமாஊவலமாஊவலமா    

வரேவ=ய Iவரேவ=ய Iவரேவ=ய Iவரேவ=ய I    

ஊş அவலமாஊş அவலமாஊş அவலமாஊş அவலமா    

Mைல� ?டா Mைல� ?டா Mைல� ?டா Mைல� ?டா !!!!    

பதலா தாபதலா தாபதலா தாபதலா தா    

உைன உைன உைன உைன இேடாஇேடாஇேடாஇேடா    

I கதலாI கதலாI கதலாI கதலா    
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ஏ இப=ஏ இப=ஏ இப=ஏ இப=    

ŒO� ?டா ŒO� ?டா ŒO� ?டா ŒO� ?டா !!!!29292929    

    

அவல 8த%ர%ž, பத ம	 கத ேதசைதY žŠ� வத 

கா* ப=மக. 

 

ºÁÂõºÁÂõºÁÂõºÁÂõ    

          சமய எப� மதகைள žŠž.  இைற த�வைதY 

ஆRகைதY அ=பைடயாக ெகாட ெநŠ7ைறயாž.      

    

     ‘‘‘‘மனேம ேகா? மEதேன ேதவமனேம ேகா? மEதேன ேதவமனேம ேகா? மEதேன ேதவமனேம ேகா? மEதேன ேதவ’’’’ எற க?ைதயான� மதக@ 

ெபயரா ஆலயக இ=கப�வ� மக ெகாலப�வைதY 

8=கா�Œற�.  ெதாடகேள ெதş� ெகாFக, Iக தா 

மத% ெபயரா சைடŞ� உŞைர ?� ெகா� இ�Œ�க.  

உகைள }=?� மத ேபாதகக 8கமாக தா உளாக.    

    

‘‘‘‘_பகேள_பகேள_பகேள_பகேள    

IகIகIகIக    

ெதş� ெகாFகெதş� ெகாFகெதş� ெகாFகெதş� ெகாFக    

%şக ம�ேம%şக ம�ேம%şக ம�ேம%şக ம�ேம    

க�Œ ெகா=�Œறனக�Œ ெகா=�Œறனக�Œ ெகா=�Œறனக�Œ ெகா=�Œறன    

}� ேகாக}� ேகாக}� ேகாக}� ேகாக    

8கமாக}žŒறன8கமாக}žŒறன8கமாக}žŒறன8கமாக}žŒறன’’’’30303030    

    

இž _பக ெதாடகைளY, %şக உŞைரY, }�ேகாக மத 

ேபாதககைளY கா*ப��Œற கா* ப=மக ஆž. 
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«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø    

     ஆ*, அ%கார பŠய ேகாபா�கF, நைட7ைறகF, ஒ� 

அைம6 அ\ ேபாறவŠ அ%காரைத žŠைவ� ெசயப� ேபாž 

அர*யலாž.  ஒ� நா� நல சடகளா ஆளப�வைத ?ட ஒ� நல 

மEதனா ஆளப�வ� பய#ைடய� எŒறா சார�.    

    

     கா%ய=கைள கதாநாயகனாக ைவ� 8த%ர எற %ைரபட 

எ�தாக, ?EேயாகதகFž இலாப, தயாşபாளகேளா நட% 

வா�Œறாக.    

    

‘‘‘‘கா% மகாைனகா% மகாைனகா% மகாைனகா% மகாைன    

கதா நாயகனா ேபா�கதா நாயகனா ேபா�கதா நாயகனா ேபா�கதா நாயகனா ேபா�    

க	6 ெவைளŞக	6 ெவைளŞக	6 ெவைளŞக	6 ெவைளŞ    

8த%ர எெறா�8த%ர எெறா�8த%ர எெறா�8த%ர எெறா�    

%ைரபட எ�ேதா%ைரபட எ�ேதா%ைரபட எ�ேதா%ைரபட எ�ேதா....    

?EேயாகதகFž?EேயாகதகFž?EேயாகதகFž?EேயாகதகFž    

ெவžவான லாப ெவžவான லாப ெவžவான லாப ெவžவான லாப ----    

படெம�தவக தாபடெம�தவக தாபடெம�தவக தாபடெம�தவக தா    

ப=E ŒடŒேறா ப=E ŒடŒேறா ப=E ŒடŒேறா ப=E ŒடŒேறா !!!!’’’’31313131    

    

ேததš மக அர*யவா%கFž வாக@தாக �ய Iž எ	 

ந<னாக இ	 வைர அவக@ �யர Iக?ைல.  இேக கா%ய=க 

8த%ர%ž, %ைரபட ேததைலY, ?Eேயாகதக அர*ய 

வா%கFž, படெம�தவக மகFž கா*ப�%ய கா* 

ப=மகளாž. 

 

«Äí¸¡Ãõ«Äí¸¡Ãõ«Äí¸¡Ãõ«Äí¸¡Ãõ    

          அலகார எப� அழžபட ஒைற வ�\பதž பயப�Œற�.  

அழŒலாத காைகயானாK அலகார ப�%னா அழகாக ேதா	.  
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இலகண%ž அலகாரமா இ�ப� அ\, க?ைதž அலகாரமா 

இ�ப� ப=ம.    

    

‘‘‘‘ஆகாய பதšஆகாய பதšஆகாய பதšஆகாய பதš    

Mலா பழைதMலா பழைதMலா பழைதMலா பழைத’’’’32323232 

 

ஆகாய பதKž, Mலா பழ�ž அலகார%ž வத கா* 

ப=மமாž.    

    

                                        ‘‘‘‘நாைளநாைளநாைளநாைள’’’’ எற க?ைதŞ வ� வாசகக, உலக வீ%க@ ஆYதக 

ஊவல ெசŒறதா வீ=ž ஒ@தப= எ= பாŒறா என நடž 

எ	.  நாைள எற ெசா மைற� வ� இ�Œற�.    

    

‘‘‘‘உலக வீ%க@உலக வீ%க@உலக வீ%க@உலக வீ%க@    

ஊவல ேபாžஊவல ேபாžஊவல ேபாžஊவல ேபாž    

ஆYதகஆYதகஆYதகஆYதக    

வீ�கFž ஒ@தப=வீ�கFž ஒ@தப=வீ�கFž ஒ@தப=வீ�கFž ஒ@தப=    

எ= எ= எ= எ= பாžபாžபாžபாž    

மEதமEதமEதமEத’’’’33333333    

ஊவல, வீ%க, ஆYதக, நாைள எபைத அலகாரமா 

கா*ப�� ப=மக. 

 

     ‘‘‘‘MலாMலாMலாMலா, , , , வானவானவானவான, , , , நச%ரநச%ரநச%ரநச%ர’’’’ எ# க?ைதŞ அலகார ெபா�ளா 

இக?ைத கா*ப��வதாக வ�Œற�.  *க6 ?ளž வீ%Ş ஒ� 

அழŒய ெப Mபதாக இக?ைத W	Œற�.  *க6 ?ளž வீ%Ş ெச	 

ெகா=�தவ வானைத பாŒறா, அேக ெவைள ?ளகாக Mல- 

ெதşŒற�.  வான% இ�ž நச%ர Wட% அைம%யா Mž 

ெபணாக Mல- அவ#ž ேதா	Œற�.    
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‘‘‘‘*க6 ?ள*க6 ?ள*க6 ?ள*க6 ?ளžžžž    

வீ%Şவீ%Şவீ%Şவீ%Ş    

ெச	 ெகா=�தவெச	 ெகா=�தவெச	 ெகா=�தவெச	 ெகா=�தவ    

அணா�அணா�அணா�அணா�    

பாதாபாதாபாதாபாதா    

ஆகாய%ஆகாய%ஆகாய%ஆகாய%    

ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    

ெவைள ?ளžெவைள ?ளžெவைள ?ளžெவைள ?ளž    

வீ% வீ% வீ% வீ% !!!!34343434     

    

இேக ெவைள ?ளž MலைவY, žKŒ G#ž ெபணாக 

நச%ரகைளY அலகாரமா கா* ப�� கா*ப=மமாž.    

        

     ‘‘‘‘வீ%Ş வீ%Ş வீ%Ş வீ%Ş ெதாைலத ?லாசெதாைலத ?லாசெதாைலத ?லாசெதாைலத ?லாச’’’’ எ# க?ைதŞ 16 வய� ெப 

படாைட உ�%ய வாகனமா கா* த�Œறா. 

‘‘‘‘அவேளாஅவேளாஅவேளாஅவேளா    

படாைட க=யபடாைட க=யபடாைட க=யபடாைட க=ய    

ப�வ வாகனப�வ வாகனப�வ வாகனப�வ வாகன’’’’35353535                

    

இக?ைதŞ ெபைண வாகனமாக கா*ப�% உைரநைடŞ வத 

கா* ப=மமாž.  ெபைண உŞ அற ெபா�Fž அலகார 

ெச�ள� இக?ைத. 

 

          ‘‘‘‘பாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலா’’’’ எற க?ைதŞ Mல- எ# ெப ஆŞர 

.கைள �= இ�தாK இர- எ# ெப பாேவதş க?ைதகளா 

தா அத7ளவளாŒறா.    

    

‘‘‘‘MலேவMலேவMலேவMலேவ!!!!    

ஆŞர .�= இ�தாKஆŞர .�= இ�தாKஆŞர .�= இ�தாKஆŞர .�= இ�தாK    
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இர- ெபஇர- ெபஇர- ெபஇர- ெப    

உனாஉனாஉனாஉனா    தாதாதாதா    

அத7ள வளாŒறாஅத7ள வளாŒறாஅத7ள வளாŒறாஅத7ள வளாŒறா!!!!36363636    

    

இரைவ ெபணாக அலகாரப�%Y, உனா எற ெசா 

பாேவதைரY அலகாரமா கா* ப�� கா* ப=மமாž. 

 

             Mலேவ உைன அŠ� ெகாடவ�ž Iேயா அகநா�	.     ‘‘‘‘ஒ� ஒSž ஒ� ஒSž ஒ� ஒSž ஒ� ஒSž 

7ைறŞ ெதாžகபட ஒேர7ைறŞ ெதாžகபட ஒேர7ைறŞ ெதாžகபட ஒேர7ைறŞ ெதாžகபட ஒேர    ெதாைக : அகநா�	ெதாைக : அகநா�	ெதாைக : அகநா�	ெதாைக : அகநா�	.  .  .  .  ெதாžதவ உ�%ர ெதாžதவ உ�%ர ெதாžதவ உ�%ர ெதாžதவ உ�%ர 

சமசமசமசம,,,,    ெதாž<தவ பா=ய உŒரெப�வS%ெதாž<தவ பா=ய உŒரெப�வS%ெதாž<தவ பா=ய உŒரெப�வS%ெதாž<தவ பா=ய உŒரெப�வS%....’’’’37373737  உைன 6ş� 

ெகாள ம	தவ�ž Iேயா 6றநா�	.  ‘‘‘‘அறஅறஅறஅற, , , , ெபா�ெபா�ெபா�ெபா�, , , , இப எற இப எற இப எற இப எற 

AைறY பா� 6றநா�	 ெதாžதவAைறY பா� 6றநா�	 ெதாžதவAைறY பா� 6றநா�	 ெதாžதவAைறY பா� 6றநா�	 ெதாžதவ, , , , ெதாž<தவ ெபய ெதாž<தவ ெபய ெதாž<தவ ெபய ெதாž<தவ ெபய 

ெதşய?ைலெதşய?ைலெதşய?ைலெதşய?ைல....’’’’38383838            

    

‘MலேவMலேவMலேவMலேவ    

6ş� ெகாள6ş� ெகாள6ş� ெகாள6ş� ெகாள    

ம	தவž Iம	தவž Iம	தவž Iம	தவž I    

6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	!!!!    

அŠ� ெகாடஅŠ� ெகாடஅŠ� ெகாடஅŠ� ெகாட    

மனகFேகாமனகFேகாமனகFேகாமனகFேகா    

I எ	I எ	I எ	I எ	    

அகநா�	 தாஅகநா�	 தாஅகநா�	 தாஅகநா�	 தா!!!!’’’’39393939        

    

இேக Mல- பாேவதைரY, 6றநா�	 ஒSž 7ைறŞைமY, அகநா�	 

ஒSž 7ைறையY அலகார%ž வத கா* ப=மமாž. 

 

¸Å¢»Ûõ ¸Å¢»Ûõ ¸Å¢»Ûõ ¸Å¢»Ûõ ¸Å¢¨¾Ôõ¸Å¢¨¾Ôõ¸Å¢¨¾Ôõ¸Å¢¨¾Ôõ    

             க?ைத எப� உள� உண*கைள ெசŠவாக- 8�கமாக- 

ெசாவ�.  உண*ைய *தைனYட கல� ெவ@ப�� ஓ ஊடக, 
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ச7தாய% MகS Mக*க@ _?ர உண? ெவ@பா�க தா 

க?ைத.    

    

          க?ஞ சAக% காb அவலகைள த க?ைதŞ Aல 

ெவ@Ş�Œறா.  ““““எத கைலஞ# வாைகைய *%şž ேபா� அவ எத கைலஞ# வாைகைய *%şž ேபா� அவ எத கைலஞ# வாைகைய *%şž ேபா� அவ எத கைலஞ# வாைகைய *%şž ேபா� அவ 

தைன அŠயாமேல தைன ெவ@ப��Œறாதைன அŠயாமேல தைன ெவ@ப��Œறாதைன அŠயாமேல தைன ெவ@ப��Œறாதைன அŠயாமேல தைன ெவ@ப��Œறா.  .  .  .  தா ந6 ெகாைகY தா ந6 ெகாைகY தா ந6 ெகாைகY தா ந6 ெகாைகY 

த�வைதY ெவ@Ş�Œறாத�வைதY ெவ@Ş�Œறாத�வைதY ெவ@Ş�Œறாத�வைதY ெவ@Ş�Œறா....””””40404040  ச7தாய உணேவா� W= பைடž 

எத க?ஞ#ைடய பைட<K அவ#ைடய ச7தாய ெகாைக, த�வ, 

ேகாபா� ஆŒயைவ அவைனY RŠ அவ#ைடய இலŒயக@ 

Mழலா�வைத காண இயK.    

    

                                  ‘‘‘‘?ழா கால?ழா கால?ழா கால?ழா கால’’’’ எற க?ைத க?ஞ#ž மரண எபேத Œைடயா�.  

அவ இறதாK அவ க?ைதக வாŒறன.  க?ைதயா அவ உŞ 

வாŒறா எற க�ைத W	Œற�.        க?ஞ#ž மரண வ� அவ 

எS%ய க?ைதகFž மரணGைல.  க?ஞ இறத <6 அவ 

க?ைதக வாŒறன.  கணதாச அவக ‘ஒ�    ேகாைபŞேல எ 

ž=Ş�6’ எ	 ெதாடž பாடš ‘நா Mரதரமானவ அOவ%ைல 

எத MைலŞK எனž மரணGைல’ எ	 பா�Œறா.  இ க�ைதேய 7.  

ேமதா- W	Œறா.    

‘க?ஞ மşத <க?ஞ மşத <க?ஞ மşத <க?ஞ மşத <    

உŞ ெதSதனஉŞ ெதSதனஉŞ ெதSதனஉŞ ெதSதன    

க?ைதகக?ைதகக?ைதகக?ைதக!!!!41414141    

க?ஞ இறத < உŞெதSதன எற வşக க?ஞ#ž மரணGைல 

எபைத கா* ஆžŒற கா* ப=மமாž.    

 

                                                    ‘‘‘‘இEயெதா� ?% ெசேவாஇEயெதா� ?% ெசேவாஇEயெதா� ?% ெசேவாஇEயெதா� ?% ெசேவா’’’’ எற க?ைத  ஒ�வ�ž ஏப� ெவŠ 

ேதா?கைள žŠ� ?ளžŒற�.        மகாபாரத% அ8ன ? 
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?ைதŞ *றதவ, அ8னைனேய ெவறவ ஏகைலவ, அ8னE 

ž�வான �ேராணாசாşயாைர மான�க ž�வா க�% தாேன ? 

?ைதைய கறவ ஏகைலவ.  அ8னE ேதா? �ேராண�ž மன 

வ�தைத தரேவ, �*யா ஏகைலவEட ெச	 ž�த*ைணயாக 

ஏகைலவE இர� கைட ?ரகைள ெப	Œறா.  ž�žல க?Ş 

ெதாடŒ கšYக வைர I=Œற� இத அவலMைல.  ஆரப ப@க@ 

ெதாடŒ சட சைப வைரž இத அவலMைல ெதாடŒற�.  ஒ�வş 

தைல?%ைய MணŞப� க?Wடக எŒறா ேஜ.  Œ�ணA% 

அவக.  நமž ஏபட கடதகால ேதா?கைள மற� ?� ெவŠைய 

ேநாŒ ெசேவா.  தž%Yைடயவகைள ெவŠ வ� ேசரா?டா 

ெவŠகFž நா வழž ேபா�ேவா I% மற% எ	 ேமதா அவக 

< வ� க?ைதŞ W	Œறா.    

 

‘இEயாவ�இEயாவ�இEயாவ�இEயாவ�    

கடகடகடகடத காலத காலத காலத கால    

ெச�6கைளெச�6கைளெச�6கைளெச�6கைள    

கழŠ எŠேவாகழŠ எŠேவாகழŠ எŠேவாகழŠ எŠேவா    

எ% கால%கானஎ% கால%கானஎ% கால%கானஎ% கால%கான    

*	žகைள ேசகşேபா*	žகைள ேசகşேபா*	žகைள ேசகşேபா*	žகைள ேசகşேபா!!!!    

    

ேதாகைள <=�ேதாகைள <=�ேதாகைள <=�ேதாகைள <=�    

ெதாŒ ெகா=�žெதாŒ ெகா=�žெதாŒ ெகா=�žெதாŒ ெகா=�ž    

ேதா?கைள நா �ர%ய=ேபாேதா?கைள நா �ர%ய=ேபாேதா?கைள நா �ர%ய=ேபாேதா?கைள நா �ர%ய=ேபா!!!!    

    

தž%Yைடவகைளதž%Yைடவகைளதž%Yைடவகைளதž%Yைடவகைள    

ேத=ேத=ேத=ேத=    

வ� ேசரா?டாவ� ேசரா?டாவ� ேசரா?டாவ� ேசரா?டா    

ெவŠகFžெவŠகFžெவŠகFžெவŠகFž    
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ேபா�ேவாேபா�ேவாேபா�ேவாேபா�ேவா    

ஒ� ?சாரைண கGஷஒ� ?சாரைண கGஷஒ� ?சாரைண கGஷஒ� ?சாரைண கGஷ’’’’42424242    

    

இேக ெச�6க ேதா?கFž, *றžக ெவŠž, ?சாரைண 

கGஷ I%மற%ž ப=மகளாக வ�ள கா* ப=மமாž.    

 

                                        ‘‘‘‘ஊவலஊவலஊவலஊவல’’’’ எŒற க?ைத க?ஞE வா? ஏப� 

ேபாராடகைளY ெவŠ ேதா?கைளY ?ளžŒற�.  எகFž 

வயதாŒ?ட?ைல ேதா?க எகFž சரைள கக நாக 

மைலக@ ஏŠ பய\� வ� ?ேடா, சரைள கக எகFž 

சாதாரணமாž எ	 < வ� க?ைத W	Œற�,    

    

‘‘‘‘R� நாR� நாR� நாR� நா    

வா� பாŒேறவா� பாŒேறவா� பாŒேறவா� பாŒேற    

எனžஎனžஎனžஎனž    

வயதாŒ ?ட?ைலவயதாŒ ?ட?ைலவயதாŒ ?ட?ைலவயதாŒ ?ட?ைல!!!!    

ைகவைர வ�ைகவைர வ�ைகவைர வ�ைகவைர வ�    

காணாம ேபாžகாணாம ேபாžகாணாம ேபாžகாணாம ேபாž    

ெவŠகேளெவŠகேளெவŠகேளெவŠகேள!!!!    

    

எஎஎஎ    

காக@ தைளயாகாக@ தைளயாகாக@ தைளயாகாக@ தைளயா    

கன� ŒடŒறகன� ŒடŒறகன� ŒடŒறகன� ŒடŒற    

ேதா?கேளேதா?கேளேதா?கேளேதா?கேள!!!!    

மைலக@ ஏŠமைலக@ ஏŠமைலக@ ஏŠமைலக@ ஏŠ    

%�<யவைன%�<யவைன%�<யவைன%�<யவைன    

சமெவ@Şசமெவ@Şசமெவ@Şசமெவ@Ş    

 

உ�ள ைவதஉ�ள ைவதஉ�ள ைவதஉ�ள ைவத    

சரைள ககேளசரைள ககேளசரைள ககேளசரைள ககேள!!!!’’’’43434343    
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இேக கபைனக – மைலக, சமெவ@க, சரைள கக ப=மகளாக 

வ�ளன.  சரைளகக ேதா?கFž, மைலக கபைனž, 

சமெவ@க வாைகž வ� கா*ப�%ய கா* ப=மகளாž.    

    

�$)க� 

                               ‘‘‘‘8�க ெசாவேத ேப8 %ற8�க ெசாவேத ேப8 %ற8�க ெசாவேத ேப8 %ற8�க ெசாவேத ேப8 %றEEEE உŞ உŞ உŞ உŞ    நா=நா=நா=நா=’’’’ எŒறா ேஷ<ய.  

அ� ேபால க?ைதŞ 8�கமாக ெசாš ?ளக ைவப� ப=மமாž.  ப=ம 

இயக% தைதயாக ?ளžபவ எரா ப-� அவக.  தGழக% 

7த ப=ம க?ஞராக %கபவ <ரG எ	 அைழகப� த�7 *வரா7 

ஆவா.  அவைர < பŠ 7.  ேமதா அவக ப=மக Aல *றபான 

க?ைதக த�ளா.  அவ க?ைதŞ அர*ய வா%க@ ேபாž, 

ெபக@ Mைலக, மதக@ ெவŠக, 8த%ர ேபாராட %யாŒக@ 

%யாகக ேபாறவைற கா* ப=மக@ Aல ப=ேபாş மன% 

கா* ப��Œறா 

 

     7.  ேமதா? க?ைதக@ கா* ப=மக, žŠB�க, žŠB� 

ப=மக, ெதாமக, உவைம ப=மக காணப�Œறன.  க?ைதŞ 

7Šய உவைமக கா* ப�� ேபா� அைவ உவைம ப=மகளா 

மா	Œறன.  ஒ� ெபா�ைள žŠத žŠB� கா* ப�� ேபா� அைவ 

žŠB� ப=மமாŒற�.    

    

     7தலா இராேச%ர ேசாழனா அைமக ெபற கைக ெகாட ேசாழ 

ஈ6ர% ேசாழ *ப கைலŞ உனத MைலŞைன காண7=Œற�.  

அžள ெசௗர �டகFž c ‘‘‘‘அ=தளமான� ஏS ž%ைரக இS� அ=தளமான� ஏS ž%ைரக இS� அ=தளமான� ஏS ž%ைரக இS� அ=தளமான� ஏS ž%ைரக இS� 

ெசK இரத% ேகால ேபால உ�வாக ெப	ள�ெசK இரத% ேகால ேபால உ�வாக ெப	ள�ெசK இரத% ேகால ேபால உ�வாக ெப	ள�ெசK இரத% ேகால ேபால உ�வாக ெப	ள�.  .  .  .  ž%ைரக ஏS ž%ைரக ஏS ž%ைரக ஏS ž%ைரக ஏS 

வார%Kள ஏS நாகைளY அைடயாள .வமாக உண�வார%Kள ஏS நாகைளY அைடயாள .வமாக உண�வார%Kள ஏS நாகைளY அைடயாள .வமாக உண�வார%Kள ஏS நாகைளY அைடயாள .வமாக உண�. . . . சகரக சகரக சகரக சகரக 

ஒெவாŠK அைமத தாமைர இத ேபாற ஒெவாŠK அைமத தாமைர இத ேபாற ஒெவாŠK அைமத தாமைர இத ேபாற ஒெவாŠK அைமத தாமைர இத ேபாற 12 12 12 12 சடகF சடகF சடகF சடகF 12 12 12 12 மாதைத மாதைத மாதைத மாதைத 
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žŠžžŠžžŠžžŠž’’’’44444444  இ%  ஏS ž%ைரக வார நாக ஏைழY, 12 சடக 12 

மாதைதY உண� கா* ப=மகளாž.  �şய உ%க ?ைல 

எறா உலŒ எத Mக- Mகழா� எபைத žŠபதா இ� ச	 மாற 

ெப	 žŠB� ப=மமாக- இ� மா	Œற�.   
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7.     7.  ேமதா, கா%�த கா	, ப.22    

8.     7.  ேமதா, நடத நாடகக, ப.9    
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12.    7.  ேமதா, க..., ப.45    

13.    ேமல�, ப.46    

14.    7.  ேமதா, ந.நா., ப.78    
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25.    7.  ேமதா, இதய% நாகாš, ப.40    

26.    7.  ேமதா, ந.நா., ப.22    

27.    7.  ேமதா, ஆ.அ., ப.40    
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41.    7.  ேமதா, ஆ.அ., ப.40    
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இய� : K�F 
    

�. ேம�தாவி� கவிைதகளி� 
9றியீ�3� ப$ம%க�  
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#�$ #�$ #�$ #�$ ----    3333    

����....            3&*+��
�3&*+��
�3&*+��
�3&*+��
�    ��
�+��
$��
�+��
$��
�+��
$��
�+��
$    �	
���4 �%&5�6�	
���4 �%&5�6�	
���4 �%&5�6�	
���4 �%&5�6....    

          க?ைத  எப� உள� உண*கைள ெசŠவாக- 8�கமாக- 

ெசாவ�. க?ைத எப� உண*ைய *தைனYட கல� 

ெவ@ப�� ஒ ஊடக, ச7தாய% MகS Mக*க@ _?ர 

உண? ெவ@பா� தா க?ைத.  கபைனŞ வ=வேம க?ைத எŒறா 

ெஷš.  ந உண*Ş உைம, வ=வக ஆŒய வŠš�� ?லŒ 

Mபேத க?ைத எŒறா =. எ.  எšய. 

 

          க?ைத ஒெவா� கால%K ஒெவா� மா%şY ஒெவா� ?தமாக- 

வள* ெப	 மாற அைட� வ�ள�.  மர6 எ# ெபயş 

க�ப=�த�, இலகண�žப=�த�.  பார%Ş வ�ைகž 

<றேக க?ைதŞ மாற ஏபட�.  மர<š�� ?�தைல ெபற�, 

6�க?ைதŞ ேபாŒK மாற ஏபட�. 

 

                                            ‘‘‘‘இலž க?ைதஇலž க?ைதஇலž க?ைதஇலž க?ைத, , , , க=லடகா க?ைதக=லடகா க?ைதக=லடகா க?ைதக=லடகா க?ைத, , , , வசன க?ைதவசன க?ைதவசன க?ைதவசன க?ைத, , , , உைரவீ8உைரவீ8உைரவீ8உைரவீ8, , , , 

மாட ெபாயşமாட ெபாயşமாட ெபாயşமாட ெபாயş, , , , M�M�M�M�    ெபாயş எற பல ெபயகFட வல வ� ெபாயş எற பல ெபயகFட வல வ� ெபாயş எற பல ெபயகFட வல வ� ெபாயş எற பல ெபயகFட வல வ� 

6�க?ைதŞ ேதாறைதY வள*ையY இž காணலா6�க?ைதŞ ேதாறைதY வள*ையY இž காணலா6�க?ைதŞ ேதாறைதY வள*ையY இž காணலா6�க?ைதŞ ேதாறைதY வள*ையY இž காணலா....    

““““8ைவ6%� ெபா� 6%� வள 6%�8ைவ6%� ெபா� 6%� வள 6%�8ைவ6%� ெபா� 6%� வள 6%�8ைவ6%� ெபா� 6%� வள 6%�    

ெசா6%� ேசா% Gகெசா6%� ேசா% Gகெசா6%� ேசா% Gகெசா6%� ேசா% Gக    

நவக?ைதநவக?ைதநவக?ைதநவக?ைத””””    

எ	 பார% பா=யப=எ	 பார% பா=யப=எ	 பார% பா=யப=எ	 பார% பா=யப=, , , , பா� ெபா�பா� ெபா�பா� ெபா�பா� ெபா�, , , , வ=வவ=வவ=வவ=வ, , , , பைழய மரைப RŠ எ@தாக மக பைழய மரைப RŠ எ@தாக மக பைழய மரைப RŠ எ@தாக மக பைழய மரைப RŠ எ@தாக மக 

மன% ப%Y மன% ப%Y மன% ப%Y மன% ப%Y தைம என அைன� 6%தாக அைம%�பதா தைம என அைன� 6%தாக அைம%�பதா தைம என அைன� 6%தாக அைம%�பதா தைம என அைன� 6%தாக அைம%�பதா 

‘‘‘‘6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத’ ’ ’ ’ எ	 ெபய இவைக க?ைதž Mைலயான 6க எ	 ெபய இவைக க?ைதž Mைலயான 6க எ	 ெபய இவைக க?ைதž Mைலயான 6க எ	 ெபய இவைக க?ைதž Mைலயான 6க 

ேசŒற�ேசŒற�ேசŒற�ேசŒற�....’’’’1 1 1 1  ப=ம, žŠB� என ஓ அலகாரைத ஏப�% ெகா� 

அைவகFட *ž 7ட�, *ற6 ெபற�, žŠB= ஒ� வ=வேம 
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ப=ம எறாK ப=ம�ž ஒ� தEதைம உ�.  ப=ம க?ைதைய 

ஒ� ப= உய%ய� எ	 %டவடமாக Wறலா.    

 

ப$ம� 

ப=ம எப� ெசாகளா வாசகE மன% க?ஞனா 

வைரயப� ஓ?ய.  ஓ� வணைனேய Wட ப=ம தா.  ஆனா உவைம, 

உ�வக, ெதாம ஆŒயவைற பயப�% எS� க?ைத ஒ� அழகான 

ப=மமா உ�வாŒற�.  ப=மகைள ெபா�தவைர பார%யாK அதž 

7ைதய காலகட க?ஞகளாK ப=ம பயபா�கைள காண 7=Y.  

பார%Ş அŒE ž8 க?ைதŞ, 

““““அE žெசா	 கேட அைதஅE žெசா	 கேட அைதஅE žெசா	 கேட அைதஅE žெசா	 கேட அைத    

ஆேகாஆேகாஆேகாஆேகா    கா=ைட ெபா%E ைவேதகா=ைட ெபா%E ைவேதகா=ைட ெபா%E ைவேதகா=ைட ெபா%E ைவேத    

ெவ� த\த� கா�ெவ� த\த� கா�ெவ� த\த� கா�ெவ� த\த� கா�””””2222        

எற வşக@ அŒE žெசா	 ெப� காைட எş� அOதைத 

W	 பார%Ş க?ைத *	 ெந�6 �� ெப�காைட அOக ேபா� 

மானதாž எற க�ைத த�வேதா� இைளயவனாŞ# வீரனாக இ�ž 

ேபா� ெப�Wடமான பைகயவகைளY அOக 7=Y எற W�தலான 

ெபா�ைள த�Œற�.  இேக அŒE ž8 இைளஞைனY, கா� 

பைகவகைளY žŠž ப=மகளாž 

 

9றியீ3 

          ஒைற ேவெறாறா žŠப� எபேத žŠB= அ=பைட 

இலகணமாž.  க?ைதŞ žŠB� žŠகப� ெபா�ைள மைற 7கமாக 

žŠபாகேவ உண�.  ேவெறாைற žŠபேதா� ம�Gலாம 

க?ைத žŠB� தைனY உண% žŠகப� ெபா�ேளா� 
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இைண� Mž.  மர6ற-, ஒ6ற-, தெசயலாக MகŒற அல� க?ஞக 

உடாžŒற ஒ�ற- ஆŒயவŠ அ=பைடŞ க?ைதŞ žŠB� 

<றŒற�.  உணைவ }�வ� க?ைத žŠB= ேநாகமாதš 

6ல#ண- ப=மக *றத    žŠBடாŒறன.  உலŒய உண-கைள 

ெவ@ப�த-, ஆRக உண-கைள ெவ@ப�த- žŠB�க 

பயப�Œற�.  ‘‘‘‘žŠB� 7ரபட இ� ேநாககFž žŠB� 7ரபட இ� ேநாககFž žŠB� 7ரபட இ� ேநாககFž žŠB� 7ரபட இ� ேநாககFž 

பயப�தப�Œற�பயப�தப�Œற�பயப�தப�Œற�பயப�தப�Œற�. . . . ெசாக@ ?வşக 7=யாதவைற ெசாக@ ?வşக 7=யாதவைற ெசாக@ ?வşக 7=யாதவைற ெசாக@ ?வşக 7=யாதவைற 

6லப��வதž žŠB� பயப�வேதா�6லப��வதž žŠB� பயப�வேதா�6லப��வதž žŠB� பயப�வேதா�6லப��வதž žŠB� பயப�வேதா�, , , , *ல � Mைலக@ மைறக *ல � Mைலக@ மைறக *ல � Mைலக@ மைறக *ல � Mைலக@ மைறக 

ேவ=யைத மைற� W	வதž பயப�Œற�ேவ=யைத மைற� W	வதž பயப�Œற�ேவ=யைத மைற� W	வதž பயப�Œற�ேவ=யைத மைற� W	வதž பயப�Œற�.  .  .  .  இைவேய இைவேய இைவேய இைவேய க?ைத க?ைத க?ைத க?ைத 

žŠB= வைர ?லகணமாக ெகாளதகனžŠB= வைர ?லகணமாக ெகாளதகனžŠB= வைர ?லகணமாக ெகாளதகனžŠB= வைர ?லகணமாக ெகாளதகன....’’’’3333    எ	 அ� ரžமா 

W	Œறா. 

 

9றியீ�$� வைகக�  

          இலŒய% ெபா�வாக க?ஞக உலŒ ெதா	 ெதா� 

வழகப� žŠB�கைள பயப��வ; அல� த வச%ேகப 6%ய 

žŠB�கைள பைட� ெகாவ.  எனேவ žŠB�க ‘ெபா� Mைலெபா� Mைலெபா� Mைலெபா� Mைல 

žŠB�கžŠB�கžŠB�கžŠB�க’ ம	 ‘‘‘‘தEMைல žŠB�கதEMைல žŠB�கதEMைல žŠB�கதEMைல žŠB�க’’’’ என இ�வைகயாக அைமŒறன.  

ெபா� Mைல žŠB�க அைனவ� அŠத ெதş� இ�க W=ய மர6 

ெபா�@ உலெகž வழŒ வ� ெசாகளாž.  இதைன இயைக 

žŠB�க எ	 அைழகலா.  � எபவ ?ளŒய Aலமா%ş 

ப=மகF இவைகŞ அடžŒற�. 

  

                                        ‘‘‘‘.? ெபய Mல%காŒ.? ெபய Mல%காŒ.? ெபய Mல%காŒ.? ெபய Mல%காŒ, , , , அMல� ஒSக%கானதாக க��வேத அMல� ஒSக%கானதாக க��வேத அMல� ஒSக%கானதாக க��வேத அMல� ஒSக%கானதாக க��வேத 

ெபா�த7ைடய�ெபா�த7ைடய�ெபா�த7ைடய�ெபா�த7ைடய�.  .  .  .  <ன இெபய அ-ş ெபா� பŠய பா<ன இெபய அ-ş ெபா� பŠய பா<ன இெபய அ-ş ெபா� பŠய பா<ன இெபய அ-ş ெபா� பŠய பாடKž டKž டKž டKž 

ெபயராŒய�ெபயராŒய�ெபயராŒய�ெபயராŒய�....’’’’4444  .? ெபய Mல%ž வழŒ வ� <ன அMல% 

வாS மக@ ஒSகைத žŠBடாக கா�Œற�. 
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          ெபா�Mைல žŠB�க@ ஒ� žŠ<ட நா�, இன பபா=ž 

ெபா�வாக வழž žŠB�க உ� ஆைகயா உலகைன%ž 

உşயவைற ‘‘‘‘அŒல�வ žŠB�கஅŒல�வ žŠB�கஅŒல�வ žŠB�கஅŒல�வ žŠB�க’’’’ எ	 žŠ<ட பபா=ž 

ெசாதமான žŠB�கைள ‘‘‘‘வழž žŠB�கவழž žŠB�கவழž žŠB�கவழž žŠB�க’’’’ எ	 அைழகலா. 

 

          க?ஞனா பைடகப� தEMைல žŠB�க பல வைகŞ 

அைமŒறன.  *ல ெபா�க க?ைதக@ žŠ<ட �ழš ஆளப� 

ேபா� அவேறா� இட ெப	Œற  <ற ெபா�கF உளாத ெதாடைப 

ெப	 žŠB�களாவ��, žŠ<ட த�வாŞ இைவ žŠBடாக 

அைமவதா இவைற ‘‘‘‘தததத����வா žŠB�கவா žŠB�கவா žŠB�கவா žŠB�க’’’’ எŒறா அ� ரžமா 

அவக.  ேமK க?ஞகளா ைகயாளப� *ல தEபட  

7ைறக@னாK žŠB�க <றŒறன.  ஒ� ப=ம அல� உ�வக 

žŠ<ட ெபா�ைள žŠž வைகŞ %�ப %�ப பயப�தபடா 

அைவ žŠB� தைமைய அைட�?�.  இவா	 R� R� 

ஆளப�வதா இவைற ‘‘‘‘மŠத� žŠB�க எŒறாமŠத� žŠB�க எŒறாமŠத� žŠB�க எŒறாமŠத� žŠB�க எŒறா.  .  .  .  இைத ேபாலேவ இைத ேபாலேவ இைத ேபாலேவ இைத ேபாலேவ 

க?ஞக தாேம உ�வாž žŠB�கைள தžŠB�கக?ஞக தாேம உ�வாž žŠB�கைள தžŠB�கக?ஞக தாேம உ�வாž žŠB�கைள தžŠB�கக?ஞக தாேம உ�வாž žŠB�கைள தžŠB�க’ ’ ’ ’ எŒறாஎŒறாஎŒறாஎŒறா.  .  .  .  

‘‘‘‘த�வா žŠB�கFத�வா žŠB�கFத�வா žŠB�கFத�வா žŠB�கF, , , , தž�B�தž�B�தž�B�தž�B�கF தE Mைல žŠB�க எற <ş? கF தE Mைல žŠB�க எற <ş? கF தE Mைல žŠB�க எற <ş? கF தE Mைல žŠB�க எற <ş? 

அடžஅடžஅடžஅடž....’’’’5 5 5 5  எŒறாக ெவலž வார#.  ேமK, இவக žŠB�கைள 

A	 வைகயாக <şதன.  மர6 žŠB�க, தžŠB�க ம	 இயைக 

žŠB�களாž. 

 

                                        ‘‘‘‘இயபாகேவ žŠB�களாக அைமஇயபாகேவ žŠB�களாக அைமஇயபாகேவ žŠB�களாக அைமஇயபாகேவ žŠB�களாக அைம� ஆGக ெமைமகைள உணத � ஆGக ெமைமகைள உணத � ஆGக ெமைமகைள உணத � ஆGக ெமைமகைள உணத 

பயப�வன வைற பயப�வன வைற பயப�வன வைற பயப�வன வைற ‘‘‘‘}ய žŠB�க}ய žŠB�க}ய žŠB�க}ய žŠB�க’ ’ ’ ’ எ	எ	எ	எ	, , , , க��கைள 6லப�த க��கைள 6லப�த க��கைள 6லப�த க��கைள 6லப�த 

%டG� உ�வாகப�வனவைற %டG� உ�வாகப�வனவைற %டG� உ�வாகப�வனவைற %டG� உ�வாகப�வனவைற ‘‘‘‘%டGட žŠB�க%டGட žŠB�க%டGட žŠB�க%டGட žŠB�க’ ’ ’ ’ எ	 எ	 எ	 எ	 

ெசாவ��ெசாவ��ெசாவ��ெசாவ��.  .  .  .  சா? žŠB�கைளசா? žŠB�கைளசா? žŠB�கைளசா? žŠB�கைள, , , , உலŒய பய#žத- உலŒய பய#žத- உலŒய பய#žத- உலŒய பய#žத- ‘‘‘‘மா#ட மா#ட மா#ட மா#ட 

žŠB�க எ	žŠB�க எ	žŠB�க எ	žŠB�க எ	 அŠெவைல கடத உைமகைள உண�  அŠெவைல கடத உைமகைள உண�  அŠெவைல கடத உைமகைள உண�  அŠெவைல கடத உைமகைள உண� ‘‘‘‘கட<ய கட<ய கட<ய கட<ய 

žŠB�க எ	 வைகப��ŒறாžŠB�க எ	 வைகப��ŒறாžŠB�க எ	 வைகப��ŒறாžŠB�க எ	 வைகப��Œறா.  .  .  .  க��கைள ம� உண�வன க��கைள ம� உண�வன க��கைள ம� உண�வன க��கைள ம� உண�வன 
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‘‘‘‘அŠ- Mைல žŠB�கஅŠ- Mைல žŠB�கஅŠ- Mைல žŠB�கஅŠ- Mைல žŠB�க’ ’ ’ ’ எ	 உண-கைள Œளவன எ	 உண-கைள Œளவன எ	 உண-கைள Œளவன எ	 உண-கைள Œளவன ‘‘‘‘உண- Mைல உண- Mைல உண- Mைல உண- Mைல 

žŠB�க எ	 ஏ <ş� காŒறாžŠB�க எ	 ஏ <ş� காŒறாžŠB�க எ	 ஏ <ş� காŒறாžŠB�க எ	 ஏ <ş� காŒறா.  .  .  .  இ வைகக அைனஇ வைகக அைனஇ வைகக அைனஇ வைகக அைனைதY ைதY ைதY ைதY 

ேமேல கா=ய ெபா� Mைலேமேல கா=ய ெபா� Mைலேமேல கா=ய ெபா� Mைலேமேல கா=ய ெபா� Mைல, , , , தE Mைல இர=K அடகலாதE Mைல இர=K அடகலாதE Mைல இர=K அடகலாதE Mைல இர=K அடகலா....’’’’6666 

 

9றியீ�3� ப$ம�  

           உவமான ஓ உவேமய%ž %�ப %�ப ஒ�டாக வ�வ�, ஒ�� 

ெசY ேபா� உவமானைத ம� žŠ<�?� உவேமயைத 

žŠ<டாமேலேய உண�வ� žŠB�களாž. எனேவ ப=ம, 

1.  ஒேர ப=ம %�ப %�ப வ�த 

2.  ஒ� ப=ம கா* இெனா� க�ைத உணத  எ# இ�வைகŞ 

    žŠBடாŒற�. 

 

                   ‘‘‘‘ப=மைத பயப�� க?ஞ ெப�பாK ஒ� ெபா�@ Aலமாக ப=மைத பயப�� க?ஞ ெப�பாK ஒ� ெபா�@ Aலமாக ப=மைத பயப�� க?ஞ ெப�பாK ஒ� ெபா�@ Aலமாக ப=மைத பயப�� க?ஞ ெப�பாK ஒ� ெபா�@ Aலமாக 

தா க�ைத ெவ@ப��Œறாதா க�ைத ெவ@ப��Œறாதா க�ைத ெவ@ப��Œறாதா க�ைத ெவ@ப��Œறா.  .  .  .  க�� ெபா�ைள கா* க�� ெபா�ைள கா* க�� ெபா�ைள கா* க�� ெபா�ைள கா* 

ெபா�ளாžத எற அ=பைடŞ žŠB� ப=ம ெகாைகெபா�ளாžத எற அ=பைடŞ žŠB� ப=ம ெகாைகெபா�ளாžத எற அ=பைடŞ žŠB� ப=ம ெகாைகெபா�ளாžத எற அ=பைடŞ žŠB� ப=ம ெகாைகŞ தா Ş தா Ş தா Ş தா 

உ�வாŒற�உ�வாŒற�உ�வாŒற�உ�வாŒற�....’’’’7777  எŒறா 8த%ர7�. 

 

««««.  .  .  .  ¾¢ÕõÀ ÅÕ¾ø¾¢ÕõÀ ÅÕ¾ø¾¢ÕõÀ ÅÕ¾ø¾¢ÕõÀ ÅÕ¾ø    

          ஒேர ஒ�� %�ப %�ப வ� žŠBடாவைத மŠத� ப=ம எனலா.  

6ர*ைய யாக எ	 ஒ<� கா�வ�, அ=க= இெவா�� ேந� 

ேபா� யாக எற-ட 6ர* Mைன-ž வ� ?�Œற�.  ‘‘‘‘žŠ<ட žŠ<ட žŠ<ட žŠ<ட 

ப=ம% R� ஏேதா ஒ� வைகŞ ஏப� ப=ம% R� ஏேதா ஒ� வைகŞ ஏப� ப=ம% R� ஏேதா ஒ� வைகŞ ஏப� ப=ம% R� ஏேதா ஒ� வைகŞ ஏப� *றபான ஈ�பாேட இத *றபான ஈ�பாேட இத *றபான ஈ�பாேட இத *றபான ஈ�பாேட இத 

<ற6ž காரணமாŒற�<ற6ž காரணமாŒற�<ற6ž காரணமாŒற�<ற6ž காரணமாŒற�.  .  .  .  ேஜாச வார � இவைற �=ž ப=ம ேஜாச வார � இவைற �=ž ப=ம ேஜாச வார � இவைற �=ž ப=ம ேஜாச வார � இவைற �=ž ப=ம 

எŒறாஎŒறாஎŒறாஎŒறா....    

    

¬¬¬¬.  .  .  .  þý¦É¡ý¨Èì ÌÈ¢ò¾øþý¦É¡ý¨Èì ÌÈ¢ò¾øþý¦É¡ý¨Èì ÌÈ¢ò¾øþý¦É¡ý¨Èì ÌÈ¢ò¾ø    

          ஒ� ப=ம கா* வO žŠBைட உண�Œற 7ைறŞ ப=ம 

ெபா�வாக ெகாபவ�ž ப=மமாக- ஆ� கவEபாž 
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žŠBடாக- ேதாறைத த�.  க?ைத தைல<ேலா அல� <ற 

வைகŞேலா அைவ žŠB� எபதகான žŠ<�ž žŠ<	 இ�< 

அ� ெவ	 ப=ம தா எŒறா 8த%ர7� அவக. 

 

          ‘‘‘‘?ளைக 8	 ?= எற பழெமாOைய ைவ?ளைக 8	 ?= எற பழெமாOைய ைவ?ளைக 8	 ?= எற பழெமாOைய ைவ?ளைக 8	 ?= எற பழெமாOைய ைவ� அைமத ஒ� � அைமத ஒ� � அைமத ஒ� � அைமத ஒ� 

க?ைதŞ ?ளžக?ைதŞ ?ளžக?ைதŞ ?ளžக?ைதŞ ?ளž, , , , ?=K ப=மமாக ெவ@ப�Œறன?=K ப=மமாக ெவ@ப�Œறன?=K ப=மமாக ெவ@ப�Œறன?=K ப=மமாக ெவ@ப�Œறன. 

 

_ப மர%_ப மர%_ப மர%_ப மர%    

_கE உண_கE உண_கE உண_கE உண    

?= வத�?= வத�?= வத�?= வத�    

கEேயா ?=ைலகEேயா ?=ைலகEேயா ?=ைலகEேயா ?=ைல    

உட�                                                         உட�                                                         உட�                                                         உட�                                                         ( ( ( ( அ� ரžமாஅ� ரžமாஅ� ரžமாஅ� ரžமா, , , , பா வீ%பா வீ%பா வீ%பா வீ%, , , , பபபப....இ இ இ இ ))))    

    

எற ஒ� 7ரபாைட எற ஒ� 7ரபாைட எற ஒ� 7ரபாைட எற ஒ� 7ரபாைட இக?ைத 6லப��Œற�இக?ைத 6லப��Œற�இக?ைத 6லப��Œற�இக?ைத 6லப��Œற�.  .  .  .  _பைத மரமாக- _பைத மரமாக- _பைத மரமாக- _பைத மரமாக- 

_ைய கEயாக- உ�வக ப�%ய ப=மக 7தš ŒைடŒறன_ைய கEயாக- உ�வக ப�%ய ப=மக 7தš ŒைடŒறன_ைய கEயாக- உ�வக ப�%ய ப=மக 7தš ŒைடŒறன_ைய கEயாக- உ�வக ப�%ய ப=மக 7தš ŒைடŒறன.  .  .  .  கE கE கE கE 

பŠ� உண மரைத 8	Œற அ#பவபŠ� உண மரைத 8	Œற அ#பவபŠ� உண மரைத 8	Œற அ#பவபŠ� உண மரைத 8	Œற அ#பவ, , , , ?ளைக 8	 ?=š ?ளைக 8	 ?=š ?ளைக 8	 ?=š ?ளைக 8	 ?=š 

ேதாறைத ெதŠ-6��Œற�ேதாறைத ெதŠ-6��Œற�ேதாறைத ெதŠ-6��Œற�ேதாறைத ெதŠ-6��Œற�.  .  .  .  ஆனா ?ளžஆனா ?ளžஆனா ?ளžஆனா ?ளž, , , , ?ளž தானா ?ளž தானா ?ளž தானா ?ளž தானா ? ? ? ? _ _ _ _ 

இ%யாைவY ?= உைழž மகைளY žŠக வ� žŠB�க எ	 இ%யாைவY ?= உைழž மகைளY žŠக வ� žŠB�க எ	 இ%யாைவY ?= உைழž மகைளY žŠக வ� žŠB�க எ	 இ%யாைவY ?= உைழž மகைளY žŠக வ� žŠB�க எ	 

உண�Œற ேபா� ப=ம அ#பவ தா= நா ேவ	 ஒ� க�த#பவ உண�Œற ேபா� ப=ம அ#பவ தா= நா ேவ	 ஒ� க�த#பவ உண�Œற ேபா� ப=ம அ#பவ தா= நா ேவ	 ஒ� க�த#பவ உண�Œற ேபா� ப=ம அ#பவ தா= நா ேவ	 ஒ� க�த#பவ 

ெப	Œேறாெப	Œேறாெப	Œேறாெப	Œேறா.  .  .  .  இž ப=மஇž ப=மஇž ப=மஇž ப=ம, , , , உண- .வமாக இக�ைத ந உள% உண- .வமாக இக�ைத ந உள% உண- .வமாக இக�ைத ந உள% உண- .வமாக இக�ைத ந உள% 

ஏற உத-Œற�ஏற உத-Œற�ஏற உத-Œற�ஏற உத-Œற�....’’’’9 9 9 9     

    

�.  ேம�தாவி� கவிைதகளி� 9றியீ�3 ப$ம%க� 

          7.  ேமதா அவக@ க?ைதக@ காத, ெதாம, அர*ய, வா�,  

கா<ய, வ�த, 8த%ர ஆŒயைவ பŠய க��க žŠB� 

ப=மகளாக காணப�Œறன.  
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Í¾ó¾¢Ãõ Í¾ó¾¢Ãõ Í¾ó¾¢Ãõ Í¾ó¾¢Ãõ     

          மEத <றŒற ேபாேத அவ#ட *ல உşைமகF <றŒறன.  அத 

உşைமகைள அர*ய காரணக@னாK ெபா�ளாதார காரணக@னாK 

நாளாவட% அவ இழ� ?�Œறா.  இழ� ?டைத R� ெபற 

அவ 7ய* ெசŒறா அைததா 8த%ர 7ய* எ	, 8த%ர 6ர* 

எ	 பல ெபயக@� அைழŒேறா மEத 8த%ரேதா� <றŒறா, 

ஆனா எž க�� ŒடŒறா எ	 |ேஸா அவக ‘ச7தாய 

ஒபத’ எ# :š 8த%ர எபதž ?ளக த�Œறா.  

 

           ‘‘‘‘க0 .கக0 .கக0 .கக0 .க’’’’ எற க?ைத :š 7.  ேமதா அவக 8த%ர 

இ	 மகFž Œைடக?ைல எபதைன ‘‘‘‘ேதச<தா-ž ஒ� ெத� ேதச<தா-ž ஒ� ெத� ேதச<தா-ž ஒ� ெத� ேதச<தா-ž ஒ� ெத� 

பாடகE அசšபாடகE அசšபாடகE அசšபாடகE அசš’’’’ எற க?ைதŞ கா%ய=க ஆŒேலயைர எ%� 

ேபாரா= 8த%ரைத ெப	ததா.  ஆனா மக இ	 

அ=ைமகளாகேவ உளன. இ� எப= ேநத� ? இைத யா ெசத� ? எ	 

ேக?கைள எS6Œறா ேமதா. 

““““க0 கடš க0 கடš க0 கடš க0 கடš     

கலக AŒய <றžகலக AŒய <றžகலக AŒய <றžகலக AŒய <றž    

அைடகல ேத=யஅைடகல ேத=யஅைடகல ேத=யஅைடகல ேத=ய    

ஆ6%ரேனஆ6%ரேனஆ6%ரேனஆ6%ரேன!!!!    

    

அ7த 8ர<ையதாஅ7த 8ர<ையதாஅ7த 8ர<ையதாஅ7த 8ர<ையதா    

I த� ெசறாI த� ெசறாI த� ெசறாI த� ெசறா    

இேபா�இேபா�இேபா�இேபா�    

எக ைகக@ இ�பேதாஎக ைகக@ இ�பேதாஎக ைகக@ இ�பேதாஎக ைகக@ இ�பேதா    

<ைச பா%ர<ைச பா%ர<ைச பா%ர<ைச பா%ர! ! ! !     

    

இதஇதஇதஇத    

மாறைதமாறைதமாறைதமாறைத    Mக%யMக%யMக%யMக%ய    
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ம%ரவா%க யா ம%ரவா%க யா ம%ரவா%க யா ம%ரவா%க யா ????    

MழKž மைற%�žMழKž மைற%�žMழKž மைற%�žMழKž மைற%�ž    

MழைலMழைலMழைலMழைல    

யா அபலப��வ� யா அபலப��வ� யா அபலப��வ� யா அபலப��வ� ????””””10101010        

ஆ6%ர கா%ய=கைளY, அ7த 8ர< 8த%ரைதY žŠž 

ப=மகளாž.  இ% அ7த 8ர< ம\ ேமகைலைய Mைன- ப��Œற�.  

இரைட கா<யக@ ஒறான ம\ேமகைலைய ந Mைன-ž ெகா� 

வ� கா* ப�%யதா இ� žŠB� ப=மமாŒற�.  அ7த 8ர< வளைத 

žŠž žŠBடாž. 

 

                                         ‘‘‘‘மாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறன’’’’ எற க?ைதŞ ேமதா 

அவக கா%ய=க இ%யா?ž 8த%ர ெப	 ததா, அவ 

ேகாேசவா 8டப� இறத ெச%ைய ேக� இ%ய மக 

அSŒறன எŒறா.  இ�:	 ஆ�களா ஆŒேலயşட 

அ=ைமப� வத இ%ய மகைள R�, இ%யா?ž 8த%ர ெப	 

ததா.  ஆனா மகFž 7Sைமயான 8த%ர Œைடக?ைல. 

 

““““இ�:	 ஆ�களாஇ�:	 ஆ�களாஇ�:	 ஆ�களாஇ�:	 ஆ�களா    

    அவமான% žEத எகஅவமான% žEத எகஅவமான% žEத எகஅவமான% žEத எக    

    அகšைக தைலகஅகšைக தைலகஅகšைக தைலகஅகšைக தைலக    

    I நடததா MGதனI நடததா MGதனI நடததா MGதனI நடததா MGதன....        

    

    <=த ெகா=�ப<=த ெகா=�ப<=த ெகா=�ப<=த ெகா=�ப����    

    <ைச பா%ர எறாK<ைச பா%ர எறாK<ைச பா%ர எறாK<ைச பா%ர எறாK    

    உEட நாகஉEட நாகஉEட நாகஉEட நாக    

    ெப	 ெகாட�ெப	 ெகாட�ெப	 ெகாட�ெப	 ெகாட�    

    அ7த 8ர<தாஅ7த 8ர<தாஅ7த 8ர<தாஅ7த 8ர<தா!!!!””””11111111    
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அகšைக தைலக மகFž, அ7த8ர< 8த%ர%ž, <ைச 

பா%ர 8த%ரGைமையY கா* ப�� ப=மகளாž.  இ% 

அகšைக இ%ரனா வ*கப�, த கணவ ெகௗதம ெகா�த 

சாப%னா இ�:	 ஆ�க கலாக இ�தா.  இராம %�வ=ப� 

R� உŞ ெதSதா, சாப ?ேமாசன ெபறா.  அகšைக வ	ைம 

MைலையY, அ7த 8ர< வளைதY, இ�:	 ஆ�க எப� 

இ%யமக அ=ைமப� இ�தைத நமž žŠBடாக  உண� 

žŠB� ப=மமாž.    

    

¸¡¾Äý ¸¡¾Äý ¸¡¾Äý ¸¡¾Äý ----    ¸¡¾Ä¢¸¡¾Ä¢¸¡¾Ä¢¸¡¾Ä¢ 

          ஆ - ெப பா ேவ	பா� காரணமாக எSŒற ஈ6 அைதெயா= 

அவக@ைடேய ேதா	 அ6ண- காதலாக மா	Œற�.  ஒ�வ மனைத 

ஒ�வ ஆெகாட MைலŞ அவக@ைடேய ஏப� உறைவ காதல – 

காதš உறவாக க�தலா. 

 

                                        ‘‘‘‘உனகான உ%ş .உனகான உ%ş .உனகான உ%ş .உனகான உ%ş .’’’’ எற க?ைதŞ காதல காதš உற- Mைலைய 

ேமதா அவக �றாவ@, ேராஜா எற ெசாக@ Aல ?ளžŒறா.  

காதல �றாவ@ காறா 6ரப� வ� ேபா� ேராஜாைவ ேபாற த 

அழŒனா அவ மனைத கவ�?டா.  த#ைடய காதைல த 

?Oகளா ெதş?தா.  காதல அவ@ட ெந�Œ ேபச வ� ேபா� 

அவEட ேபசாம உதா*ன ப�%னா.  அவைன அழைவ� மனைத 

காயப�%னா எŒறா. 

““““நா �ராவ@யாநா �ராவ@யாநா �ராவ@யாநா �ராவ@யா    

    6றபட ேபா�6றபட ேபா�6றபட ேபா�6றபட ேபா�    

    தE� ?டபடெதா�தE� ?டபடெதா�தE� ?டபடெதா�தE� ?டபடெதா�    

    அனாைத ெச=Şஅனாைத ெச=Şஅனாைத ெச=Şஅனாைத ெச=Ş    

    ஒைற ேராஜாவா M	ஒைற ேராஜாவா M	ஒைற ேராஜாவா M	ஒைற ேராஜாவா M	    
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    எ இரகைதஎ இரகைதஎ இரகைதஎ இரகைத    

    ெப	 ெகாடாெப	 ெகாடாெப	 ெகாடாெப	 ெகாடா....    

    பாைவ .களா எபாைவ .களா எபாைவ .களா எபாைவ .களா எ    

    பாதகைள அ*தாபாதகைள அ*தாபாதகைள அ*தாபாதகைள அ*தா!!!!    

    

    ெமšய .காறாெமšய .காறாெமšய .காறாெமšய .காறா    

    உ ேமEைய வ�ட வத ேபா�உ ேமEைய வ�ட வத ேபா�உ ேமEைய வ�ட வத ேபா�உ ேமEைய வ�ட வத ேபா�    

    ஆŞர தைலவாŒஆŞர தைலவாŒஆŞர தைலவாŒஆŞர தைலவாŒ    

    அ.வ *தாம\யா மாŠஅ.வ *தாம\யா மாŠஅ.வ *தாம\யா மாŠஅ.வ *தாம\யா மாŠ    

    அவைத ப�%னாஅவைத ப�%னாஅவைத ப�%னாஅவைத ப�%னா    

    மைழ Mர <ரேதசமாகமைழ Mர <ரேதசமாகமைழ Mர <ரேதசமாகமைழ Mர <ரேதசமாக    

    எைனஎைனஎைனஎைன    

    மாŠனாமாŠனாமாŠனாமாŠனா!!!!”””” 12121212        

    

�றாவ@ ஆbž, ேராஜா ெபbž, அ.வ *தாம\ ேபச 

ம	பதž, அவைத மன வ�த ப�வதž, மைழ க0�ž வத 

ப=மகளாž.  இ% அ.வ *தாம\ 7=ெவபேத Œைடயா� 

எபைதY, ?Œரமா%%ய கைதைய  žŠBடாக உண� žŠB� 

ப=மமாž. 

 

Á¾õÁ¾õÁ¾õÁ¾õ    

          உலக நா�க எலாவŠK மத இ�Œற� மEத ச7தாய% Iக 

7=யாத ஒ� களமாக மத ?ளžŒற�.  மத எ# ெசாKž ‘ெநŠ’ எற 

ெபா� மாŠ இ	 அ� ெவŠயாŒ?ட�.  எனேவ தா மாேமைத ‘‘‘‘ெலEெலEெலEெலE’’’’ 

Wட மதைத ‘‘‘‘அ<அ<அ<அ<’’’’ எ	 WŠனா.  உலக வரலாŠ மதக ஆŠய 

பைக ஆரா� பாதா இரதவாைடேய வீ8Œற�.  மத சைடயா 

ம\ உŞ �றேதா ஏராள.  அதைகய மத% ேக�க மற 

ேதசகைள கா=K இ%ய ம\ேல அ%கமாக உள�.  சமண, 
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ெபௗத, ஆ*வக, ெகௗமாற, ைசவ, ைவணவ ஆŒய பேவ	 மத 

ேகாபா�க இ%ய ம\ ேதாŠன எறாK இவைறெயலா 

வீ%?� ஆşய ேவத வ�ணா*ரம பாபEய இ� மதேம இ%யா? 

Mைல ெப	?ட�.  அத காரணமாக இ%யா? இ� மத த?� <ற 

மத%ன ந8கப�வ� வா=ைகயாŒ?ட�.  அத ெதாட*யாக இ	 

இ%யா? இ� - ŒŠ�வ, இ� - இலாGய, இ� இ# <ற 

மததவşைடேய மத கலவரக ெதாட� அரேகŠ ெகா=�Œறன. 

 

                                        ‘‘‘‘இ%யா எ காதšஇ%யா எ காதšஇ%யா எ காதšஇ%யா எ காதš’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக மதக@னா 

ஏப� அவலகைள  8=கா=Yளா.  இராமş ஓ?ய 

வணகளா வைரயபட?ைல மEதக@ இரததா வைரயபட- 

தாக-, ஓ?ய வைரY ž*யாக இ�பவக மத ேபாதகக எ	 மத 

ேபாதககைள வாக எ	 வா� அவல Mைல ெதாடவதாக W	Œறா. 

 

““““இராம இராம இராம இராம ஓ?யஓ?யஓ?யஓ?ய    

    _�வதž_�வதž_�வதž_�வதž    

    இரத ேபாத?ைலஇரத ேபாத?ைலஇரத ேபாத?ைலஇரத ேபாத?ைல    

    எ	எ	எ	எ	    

    சத ேபா�ŒŒறனசத ேபா�ŒŒறனசத ேபா�ŒŒறனசத ேபா�ŒŒறன    

    }}}}şைககşைககşைககşைகக....    

    

    

    ‘‘‘‘IேயாIேயாIேயாIேயா    

 

‘‘‘‘}şைக வாக}şைக வாக}şைக வாக}şைக வாக’ ’ ’ ’ எ	எ	எ	எ	    

    ேபşைக ெகாடŒறாேபşைக ெகாடŒறாேபşைக ெகாடŒறாேபşைக ெகாடŒறா!!!!””””11113333        

இராம ஓ?ய இராமş ேகாŞைலY, இரத மகைளY, சத 

கலவரைதY, }şைக மத ேபாதககைளY žŠ� வத ப=மகளாž.  

இராம ஓ?ய அேயா%ைய Mைன-ப�� žŠB�.  பாபş ம�% =சப 

மாத 6ஆ ேத% 1992ஆ ஆ� இ=கபட ேபா� மக பல 
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கலவரதா இறதன.  ெபக பாšய ெகா�ைமž ஆளாŒன.  இைத 

ெசத மத தைலவகைள ெதாடக ேபாŠ %şŒறன எ	 

வ�த�ட ேமதா W	Œறா.  இராம ஓ?ய பாபş ம�% 

இ=கபடைத žŠBடாக உண� žŠB� ப=மமாž.    

 

                   ‘‘‘‘மனேம ேகாŞ மEதேன ேதவமனேம ேகாŞ மEதேன ேதவமனேம ேகாŞ மEதேன ேதவமனேம ேகாŞ மEதேன ேதவ’’’’ எற க?ைதŞ இைறவ இ�ப� 

ேகாŞக@ அல ஒெவா�வş மன தா ேகாŞ மEத ெசY 

நெசயகேள இைறவ எŒறா.  ஒெவா� மத%னş மதகF 

மக@ �பைத அக	வதகாக இ�க ேவ�ேம த?ர அவக@ 

உŞைர வாžவதகாக இ�க Wடா� எŒறா 7.  ேமதா. 

 

““““அவரவ மதெகா=கஅவரவ மதெகா=கஅவரவ மதெகா=கஅவரவ மதெகா=க    

    அைசய� அழகாஅைசய� அழகாஅைசய� அழகாஅைசய� அழகா    

    ெவŠெய# ெந�6žெவŠெய# ெந�6žெவŠெய# ெந�6žெவŠெய# ெந�6ž    

    ?*Šயா அல?*Šயா அல?*Šயா அல?*Šயா அல................    

    கைளதவ வா?žகைளதவ வா?žகைளதவ வா?žகைளதவ வா?ž    

    கலகைர ?ளகமாகலகைர ?ளகமாகலகைர ?ளகமாகலகைர ?ளகமா!!!!””””14  14  14  14      

    

ெகா=க மதகைளY, கைளதவ மகைளY, கலகைர ?ளக 

வOகா=யா இ�க ேவ� எபைதY žŠž ப=மகளாž. 

 

          கலகைர ?ளக எப� கட வOயாக பயண ெசேவா கைர 

ஒ�žவதகாக இ�Œற இட எபைதY, ஒ� அைடயாள *னமாக- 

உள žŠB�.  ஆŒேலயş கட வO பயணைதY ந நாைட அவக 

அ=ைமப�%  ஆடைதY žŠபா உண� žŠB� ப=மாž. 

 

«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø«Ãº¢Âø    

          ெபா�நல க�% உ�வாகபட சட% �ைணேய மகFž 

ேசைவ 6şY அல� ெதாடா	 அல� கடைமயா	 அைமேப 



77 
 

அர*ய.  நா�, ž=, அர8 இத A	ž உள ெதாடைப ?ளŒ AŠ 

உşைமகைளY கடைமகைளY வšY	�வ� அர*ய, மEதEட� 

அைம�ள உய ப6கைள ெவ@ப�% அவைன ேமப�த வO 

வžப� அத கடைமயாž இவைகŞ அர*ய எப� ச7தாய% 

ஒ� பž%ேய எனலா.  அŠவா உைழபவக ஆபவராŒறன.  உடலா 

உைழபவக ஆளப�பவகளாŒ ?�Œறன எŒறா ேஜ ஆல. 

 

          ‘‘‘‘இ%யா எ காதšஇ%யா எ காதšஇ%யா எ காதšஇ%யா எ காதš’’’’ எற க?ைதž 7.  ேமதா அவக அைம%யான 

இ%யா கலவர.Gயாக மாŠ ெகாேட வ�Œற� எ	 < வ� க?ைதŞ 

W	Œறா. 

 

‘‘‘‘ராம ராயராம ராயராம ராயராம ராய 

    கன-ககன-ககன-ககன-க    

    ெமல ெமலெமல ெமலெமல ெமலெமல ெமல    

    ேராம ராயேராம ராயேராம ராயேராம ராய    

    கன-களாகன-களாகன-களாகன-களா    

    மாŠவ�ŒறனமாŠவ�ŒறனமாŠவ�ŒறனமாŠவ�Œறன............’’’’15151515    

    

இராமன� ஆ* அைம%யான ஆ*யாž வ7ைற Şலாத ஆ*யாž.  

மக ?�6 ஆ*யாž. 

 

““““Wற இைல ஓ žற இலாைமயாWற இைல ஓ žற இலாைமயாWற இைல ஓ žற இலாைமயாWற இைல ஓ žற இலாைமயா 

�ற இைலத �ற இைலத �ற இைலத �ற இைலத *ைதŞ ெசைகயா*ைதŞ ெசைகயா*ைதŞ ெசைகயா*ைதŞ ெசைகயா 

ஆற நலற அல� இலாைமயாஆற நலற அல� இலாைமயாஆற நலற அல� இலாைமயாஆற நலற அல� இலாைமயா    

ஏற அல�ஏற அல�ஏற அல�ஏற அல�, , , , இOகத- இைலேய இOகத- இைலேய இOகத- இைலேய இOகத- இைலேய !                                       ( !                                       ( !                                       ( !                                       ( பாலபாலபாலபால. . . . நா�நா�நா�நா�. . . . 39 39 39 39 ))))    

    

ேகாசல நா� மக@ட%ேல žறக ஒ	 இைலேகாசல நா� மக@ட%ேல žறக ஒ	 இைலேகாசல நா� மக@ட%ேல žறக ஒ	 இைலேகாசல நா� மக@ட%ேல žறக ஒ	 இைல, , , , ஆதலா ஆதலா ஆதலா ஆதலா 

W	வ ெசY ெகா�ைம அநா= இைலW	வ ெசY ெகா�ைம அநா= இைலW	வ ெசY ெகா�ைம அநா= இைலW	வ ெசY ெகா�ைம அநா= இைல, , , , அமகேள }ைமயான அமகேள }ைமயான அமகேள }ைமயான அமகேள }ைமயான 
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உள பைடதவகஉள பைடதவகஉள பைடதவகஉள பைடதவக.  .  .  .  ஆதலாஆதலாஆதலாஆதலா, , , , பல žறகFž காரணமான *ன பல žறகFž காரணமான *ன பல žறகFž காரணமான *ன பல žறகFž காரணமான *ன 

அவக@ட இைலஅவக@ட இைலஅவக@ட இைலஅவக@ட இைல....””””16 16 16 16     

    

          ேராமாEயக Aட ந<ைக ெகாடவக அவக இரகமறவக 

எ	 த. இராமநாத <ைள W	Œறா.  ‘‘‘‘ž�% மைழ ெபாOதž�% மைழ ெபாOதž�% மைழ ெபாOதž�% மைழ ெபாOத, , , , அşமா அşமா அşமா அşமா 

நகவீ%Ş உலா-தநகவீ%Ş உலா-தநகவீ%Ş உலா-தநகவீ%Ş உலா-த, , , , இரைட தைல <ைளக <றதஇரைட தைல <ைளக <றதஇரைட தைல <ைளக <றதஇரைட தைல <ைளக <றத, , , , அரவக அரவக அரவக அரவக 

ஒைற ெயா	 ?Sžதஒைற ெயா	 ?Sžதஒைற ெயா	 ?Sžதஒைற ெயா	 ?Sžத, , , , உ�ேம�  உ	7தஉ�ேம�  உ	7தஉ�ேம�  உ	7தஉ�ேம�  உ	7த, , , , வானவ ?8< வானவ ?8< வானவ ?8< வானவ ?8< 

ேபா6şதேபா6şதேபா6şதேபா6şத, , , , இைரயா	 இரத ெவளஇைரயா	 இரத ெவளஇைரயா	 இரத ெவளஇைரயா	 இரத ெவளமாக பாதமாக பாதமாக பாதமாக பாத, , , , உபாதகFž சா% உபாதகFž சா% உபாதகFž சா% உபாதகFž சா% 

ெசதெசதெசதெசத, , , , பைகவைர உŞேரா� 6ைததபைகவைர உŞேரா� 6ைததபைகவைர உŞேரா� 6ைததபைகவைர உŞேரா� 6ைதத, , , , மக பšŞ�தமக பšŞ�தமக பšŞ�தமக பšŞ�த, , , , Wதா�தWதா�தWதா�தWதா�த, , , , 

ெதவகைள பர-த ?ழா ெகாடாட எ# சா%க உேராமரா ெதவகைள பர-த ?ழா ெகாடாட எ# சா%க உேராமரா ெதவகைள பர-த ?ழா ெகாடாட எ# சா%க உேராமரா ெதவகைள பர-த ?ழா ெகாடாட எ# சா%க உேராமரா 

ெசயபடனெசயபடனெசயபடனெசயபடன....’’’’17 17 17 17     

 

          இž இராம அைம%ž, கன-க ஆ*ž, ேராம ராய 

Aடந<ைக ம	 ெகா�ைமயான ெசயகFž ப=மகளாக வ�ள�.  

இராம ராய இராமாயணைதY, ேராம ராய ேராமக@ வாைக 

7ைறையY žŠž žŠB� ப=மகளாž.  

 

          ‘‘‘‘6%6%6%6%ய *ைறகய *ைறகய *ைறகய *ைறக’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக வலர8 நா�க 

வள� வ� நா�கைள 7ேனற ?டாம த�Œற� எ	, அத 

நா�க@ ெசவகைள ெகாைளய=ப�ட இலாம, வள� வ� 

நா�கைள தன� க�பா=ž ைவ� ெகாŒற� எ	 W	Œறா. 

 

““““�ைதகைள ம�மல�ைதகைள ம�மல�ைதகைள ம�மல�ைதகைள ம�மல    

    அேயா%ையேயஅேயா%ையேயஅேயா%ையேயஅேயா%ையேய    

    கட% ெசலகட% ெசலகட% ெசலகட% ெசல    

    ஆைசப�ஆைசப�ஆைசப�ஆைசப�    

    இராவண வலர8களாஇராவண வலர8களாஇராவண வலர8களாஇராவண வலர8களா’’’’18  18  18  18   

இேக �ைத வள� வ� நாைடY, இராவண வலர8 நா�கைளY, 

*ைறவாச வளர?டாம த�பைதY žŠž ப=மகளாž.  
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                                        ‘‘‘‘�தா�ரா=�தா�ரா=�தா�ரா=�தா�ரா=, , , , தE தE தE தE %�ž ேபா� அவைள கவ� ெசல இராவண %�ž ேபா� அவைள கவ� ெசல இராவண %�ž ேபா� அவைள கவ� ெசல இராவண %�ž ேபா� அவைள கவ� ெசல இராவண 

7Eவ ேவட% வ7Eவ ேவட% வ7Eவ ேவட% வ7Eவ ேவட% வதாதாதாதா.  .  .  .  அவைன �ைத உபசş�அவைன �ைத உபசş�அவைன �ைத உபசş�அவைன �ைத உபசş�,,,,    I யா I யா I யா I யா ? ? ? ? எ	 எ	 எ	 எ	 

ேகடா அவ நா அரக வாS ஊş இ�Œேற எறாேகடா அவ நா அரக வாS ஊş இ�Œேற எறாேகடா அவ நா அரக வாS ஊş இ�Œேற எறாேகடா அவ நா அரக வாS ஊş இ�Œேற எறா’’’’19191919 ேமK 

இராவணE 6கைழY அவ பலைதY 7Eவனாக வ%�த 

இராவண WŠனா.  அைத ேக� �ைத எ கணவ அரக 

சாரா*யைதேய Wேடா� அOபதாக �Fைர�ளா எறா.  

இைத ேகட இராவண#ž ேகாவ வத� த 8ய|பைத கா=னா.  

‘‘‘‘ப� தைலகF இ�ப� ேதாகF உைடய அ8ர வ=-ட Mறாப� தைலகF இ�ப� ேதாகF உைடய அ8ர வ=-ட Mறாப� தைலகF இ�ப� ேதாகF உைடய அ8ர வ=-ட Mறாப� தைலகF இ�ப� ேதாகF உைடய அ8ர வ=-ட Mறா.  .  .  .  

�தாேத? அவ=ைவ�தாேத? அவ=ைவ�தாேத? அவ=ைவ�தாேத? அவ=ைவ    க� அ* ந�Œனாக� அ* ந�Œனாக� அ* ந�Œனாக� அ* ந�Œனா.  .  .  .  இராவண அவைள இராவண அவைள இராவண அவைள இராவண அவைள 

_ட அ*_ட அ*_ட அ*_ட அ*, , , , ஆழமாக அக� .GYட பணசாைலைய எ�� ேதş R� ஆழமாக அக� .GYட பணசாைலைய எ�� ேதş R� ஆழமாக அக� .GYட பணசாைலைய எ�� ேதş R� ஆழமாக அக� .GYட பணசாைலைய எ�� ேதş R� 

ைவ� ?வOேய 6றபடாைவ� ?வOேய 6றபடாைவ� ?வOேய 6றபடாைவ� ?வOேய 6றபடா....’’’’20 20 20 20     

    

             இக?ைதŞ �ைதைய ம� தா இராவண கட% ெசறா, 

வள� ?ட வலர8கேளா �ைத வாŒற நா�ட ேச� �ைதைய 

கட% ெசவதாக ேமதா W	Œறா.  �ைத க< žŠB=ž! இராவண 

ெப ஆைசயா அைனைதY இழதவ எபைத உண� žŠB=ž! 

ெபணாைசயா இராவண அOதா, மணாைசயா வளத நா�க 

அOY எபைத žŠž žŠB� ப=மகளாž.  

 

ெதா�ம� 

          ெதாம எப� 6ராண அல� 6ரா\க எ	 ெபா�.  ெதாம 

எப� பழைமயான, பழைம சாத எ	 ெபா� MைலŞ ெபா� 

ெகாளப� 6� க?ைதŞ க?ஞக  அழž அத7 ெவ@பட 

க?ைதக இயŠYளன இைறய நா� நட6க சAக �ேக�க, தE 

மEதş ெசயபா�க ெதாம உ%களாக 6� க?ைதக@ உளன. 
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                   ‘‘‘‘ெதாமெதாமெதாமெதாம’’’’ ஆŒல% ‘‘‘‘GGGG’’’’ எ	 வழகப�Œற�.  ‘‘‘‘GGGG’’’’  எபதž 

தG ெபா�, கபைனயா பைடகபடவ, ெவ	 6ைன�ைர, 

6ராண கைதக@ ெதாž6, 6ராண ஆ-�ைற :, 6ராண கைதகைள 

அŠதவ, 6ராண கைதக எS�பவ, 6ராண பைட6 க?ஞ, க� 

கைத எற ெபா�ைள த�Œற�. 

 

          ெதாமகFžெதாமகFžெதாமகFžெதாமகFž    க?ைதகFžக?ைதகFžக?ைதகFžக?ைதகFž    இைடேயஇைடேயஇைடேயஇைடேய    ெந�Œயெந�Œயெந�Œயெந�Œய    ெதாட6ெதாட6ெதாட6ெதாட6    

காணபகாணபகாணபகாணப�Œற��Œற��Œற��Œற�.  .  .  .  உலŒஉலŒஉலŒஉலŒ    ெப�பாலானெப�பாலானெப�பாலானெப�பாலான    ெதாமகெதாமகெதாமகெதாமக    க?ைதக?ைதக?ைதக?ைத    AலேமAலேமAலேமAலேம    

ெவ@ப�தப�ளனெவ@ப�தப�ளனெவ@ப�தப�ளனெவ@ப�தப�ளன.  “.  “.  “.  “6ராணகைத6ராணகைத6ராணகைத6ராணகைத    AலமாகAலமாகAலமாகAலமாக    ŒைடகŒைடகŒைடகŒைடக    ெபறெபறெபறெபற    

AலகைதAலகைதAலகைதAலகைத    க?ஞக?ஞக?ஞக?ஞ    தததத    ேபராறலாேபராறலாேபராறலாேபராறலா    மாŠமாŠமாŠமாŠ    அைம�அைம�அைம�அைம�, , , , தனேகயானதனேகயானதனேகயானதனேகயான    

க?ைதையக?ைதையக?ைதையக?ைதைய    பைடŒறாபைடŒறாபைடŒறாபைடŒறா.  .  .  .  க?ஞக?ஞக?ஞக?ஞ    தததத    க?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞ    6ராணைத6ராணைத6ராணைத6ராணைத    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    உŞஉŞஉŞஉŞ    

ெபா�Wறாகெபா�Wறாகெபா�Wறாகெபா�Wறாக    இைண�இைண�இைண�இைண�, , , , க?ைதYக?ைதYக?ைதYக?ைதY, , , , 6ராணைதY6ராணைதY6ராணைதY6ராணைதY    ஓşணஓşணஓşணஓşண    WறாகWறாகWறாகWறாக    

அைமŒறாஅைமŒறாஅைமŒறாஅைமŒறா.  .  .  .  எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ, , , , க?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞ    6ராண6ராண6ராண6ராண    எப�எப�எப�எப�    <<<<    ஏடாகேவாஏடாகேவாஏடாகேவாஏடாகேவா, , , , 

இைணபாகேவாஇைணபாகேவாஇைணபாகேவாஇைணபாகேவா    இலாமஇலாமஇலாமஇலாம, , , , க?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞ    உŞஉŞஉŞஉŞ    AலAலAலAல    ž�%யாகž�%யாகž�%யாகž�%யாக    இ�Œற�இ�Œற�இ�Œற�இ�Œற�.” .” .” .” 

எ	எ	எ	எ	    க?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞக?ைதŞ    ெதாமகெதாமகெதாமகெதாமக    இடஇடஇடஇட    ெப	ெப	ெப	ெப	    ?த?த?த?த    žŠ�žŠ�žŠ�žŠ�    YEெவசYEெவசYEெவசYEெவச    ஆŒலஆŒலஆŒலஆŒல    

அகரா%அகரா%அகரா%அகரா%    W	Œற�W	Œற�W	Œற�W	Œற�....21212121        

           7.  ேமதா அவக@ க?ைதக@ ெதாம க?ைதக Gž� 

காணப�Œறன.  ‘‘‘‘ெச�6ட ஒ� ேப=ெச�6ட ஒ� ேப=ெச�6ட ஒ� ேப=ெச�6ட ஒ� ேப=’’’’ எற க?ைதŞ ெச�6 

ெசாŒற� *ல ேதசகைள பாŒற ேபா� R� நாக ஆ* �ட% 

அம� ஆ* ெசதா என எ	 ேயா*Œேறா ? 

 

‘‘‘‘_?ரமாக எைதபŠயாவ� Iக_?ரமாக எைதபŠயாவ� Iக_?ரமாக எைதபŠயாவ� Iக_?ரமாக எைதபŠயாவ� Iக 

*%ப�டா *%ப�டா *%ப�டா *%ப�டா ????    

உ� உ� உ� உ� !!!!    

*ல ேதசகைளY*ல ேதசகைளY*ல ேதசகைளY*ல ேதசகைளY    

*ல ஆ*கைளYபாž ேபா�*ல ஆ*கைளYபாž ேபா�*ல ஆ*கைளYபாž ேபா�*ல ஆ*கைளYபாž ேபா�    

R� நாகேளR� நாகேளR� நாகேளR� நாகேள    

*மாசன *மாசன *மாசன *மாசன     
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ஏŠ?டாலாமாஏŠ?டாலாமாஏŠ?டாலாமாஏŠ?டாலாமா    

ேயா*ப�� ேயா*ப�� ேயா*ப�� ேயா*ப�� !!!!22222222     

    

பரத இராமE பாத\ைய ைவ� ப%னாž ஆ�க ஆ* 6şதா.  

அேபா� *மாசன% அரச இைல.  ெச�6 தா ஆ* 6şத�, 

அைத தா ெச�6 W	Œற�. இராமாயண இž ெதாமமாக 

காடப�Œற�. 

 

       ‘‘‘‘žற ப%şைகžற ப%şைகžற ப%şைகžற ப%şைக’’’’ எற க?ைதŞ வாšைய ெகாற� இராம, 

ெபேன I வாšப வைத ெசŒறா, எ காதைலY எ அைபY ஏக 

ம	Œறா.  

 

‘‘‘‘கப கா?ய%கப கா?ய%கப கா?ய%கப கா?ய%    

வாš வைதவாš வைதவாš வைதவாš வைத    

கேண I ெசவ�கேண I ெசவ�கேண I ெசவ�கேண I ெசவ�    

வாšப வைத வாšப வைத வாšப வைத வாšப வைத !!!!’’’’23232323        

இேக வாY 6%ர வாš ெதாமமாக வ�Œறா.  ŒŒைதŞ அரச 

வாš இராவண#ட ேபாş�, இராவணைன ெவ	  த வாலா க= 

*ைற ைவதவ.  வாšŞ 76 M	 ேபா 6şY வீரE பா% பல 

வாšைய வ� ேச�?�, அப= ஒ� வரைத ெபறவ.  ெபேண IY 

உ பாைவயா எைன மைற7கமாக காதவைத ெசŒறா, எ 

அைபY ஏக ம	Œறா.  இேக வாš இராமாயண% வ� ŒŒைத 

படலைத Mைன- W	 ெதாமகளாž.    

    

                                        ‘‘‘‘அபைழ6அபைழ6அபைழ6அபைழ6’’’’ எ# க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக மEதக தனž 

தாேன  வைளய அைம� க�� W= அைடப� Œடபதாக 

W	Œறா.  அத W�கைள உைட� மகேள ெவ@ேய வா�க எ	 

அைழ6 ெகா�Œறா. 
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‘‘‘‘நாநாநாநா    

ம�ைரைய எşதம�ைரைய எşதம�ைரைய எşதம�ைரைய எşத    

ெந�< Gசெந�< Gசெந�< Gசெந�< Gச    

இலைகைய 8டஇலைகைய 8டஇலைகைய 8டஇலைகைய 8ட    

_Ş ெசாச_Ş ெசாச_Ş ெசாச_Ş ெசாச    

    

W�கைள உைடேபா W�கைள உைடேபா W�கைள உைடேபா W�கைள உைடேபா !!!!    

நமகானநமகானநமகானநமகான    

W�கைள பைடேபா W�கைள பைடேபா W�கைள பைடேபா W�கைள பைடேபா !!!!’’’’24242424    

    

ம�ைரையY, இலைகையY எşத ெந�6 Rத இ�Œற�, அைத ைவ� 

நா அகப� ெகா=�ž Wைட உைட� ெவ@ேய வ�ேவா. 

அ=ைம எ# Wைட உைட� 8த%ர எ# Wைட 

உ�வாžேவா எ	 ேமதா W	Œறா. கணŒ ம�ைரைய எşதைதY, 

அ#ம இலைகைய எşதைதY W	 ெதாமகளாž.    

 

          ‘‘‘‘தைலகதைலகதைலகதைலக’’’’ எற க?ைதŞ இைளஞ ஒ�வ <ற மைன?ைய 

ேநாகா%�த இராமைன ேபா இ�தா,  வீ%Ş அவ நட� ெசK 

ேபா� அழŒய ெபக@ அழž அவைன கவ� இராவணனாக மாŠ 

ேபானா.  இராவணைன ேபா <ற மைன?ைய அபகşக MைனŒறா 

எ	 ேமதா W	Œறா. 

 

‘‘‘‘இராமனாகதாஇராமனாகதாஇராமனாகதாஇராமனாகதா 

வீ=š��வீ=š��வீ=š��வீ=š��    

ெவ@ேய வதா ெவ@ேய வதா ெவ@ேய வதா ெவ@ேய வதா !!!!    

வீ%வீ%வீ%வீ%ŞŞŞŞ    

அ�தவீ� �ைதகஅ�தவீ� �ைதகஅ�தவீ� �ைதகஅ�தவீ� �ைதக    

அைச� நடதஅைச� நடதஅைச� நடதஅைச� நடத    

அழைக பாத�அழைக பாத�அழைக பாத�அழைக பாத�    
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தயŒ தயŒதயŒ தயŒதயŒ தயŒதயŒ தயŒ    

தைலக 7ைளகேவதைலக 7ைளகேவதைலக 7ைளகேவதைலக 7ைளகேவ    

இராவண ஆனா இராவண ஆனா இராவண ஆனா இராவண ஆனா !!!!’’’’25252525     

    

இேக இராம, �ைத ம	 இராவண, இராவண கா?யைத நமž 

உைரž ெதாமகளாž. 

 

                   ‘‘‘‘கடதவககடதவககடதவககடதவக’’’’ எ# க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக ெபகFž 

நடž வரத*ைண ெகா�ைமைய *தşŒறா, இராவண �ைதைய 

கட% ெச	 இலைகŞ *ைற ைவ%�தா.  இைறய ஆக 

%�மண எற ெபயş ெபைன அவ ?�ப�ட அைழ� 

ெசŒறாக அவைள *ைற ைவபதž எ	 W	Œறா. 

 

          �ைதைய இராவண அவ ?�பGŠ கட% ெசறா எபைத 

W	 ‘‘‘‘6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	’’’’ பாட வşக, 

 

““““க�ேத இராம உட6ண �ைதையக�ேத இராம உட6ண �ைதையக�ேத இராம உட6ண �ைதையக�ேத இராம உட6ண �ைதைய    

உŞத ைக அரக வ?ய ஞாைறஉŞத ைக அரக வ?ய ஞாைறஉŞத ைக அரக வ?ய ஞாைறஉŞத ைக அரக வ?ய ஞாைற””””                                                                                                                                                                                                            ((((6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	....378378378378))))    

    

7. ேமதா? ‘‘‘‘கடதவககடதவககடதவககடதவக’’’’ எற க?ைதŞ, 

 

‘‘‘‘இனšš��இனšš��இனšš��இனšš��    

இைறய �ைதகைளஇைறய �ைதகைளஇைறய �ைதகைளஇைறய �ைதகைள    

இராமக@இராமக@இராமக@இராமக@    

?லாற எ�-?லாற எ�-?லாற எ�-?லாற எ�-    

?�?க 7=யா�?�?க 7=யா�?�?க 7=யா�?�?க 7=யா�    

காரண காரண காரண காரண ----    

அைறய இராவணஅைறய இராவணஅைறய இராவணஅைறய இராவண    

�ைதைய�ைதைய�ைதைய�ைதைய    
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பலாகாரமாகபலாகாரமாகபலாகாரமாகபலாகாரமாக    

கட% ெசறாகட% ெசறாகட% ெசறாகட% ெசறா....    

    

நவீனநவீனநவீனநவீன    

இராவணமாகேளாஇராவணமாகேளாஇராவணமாகேளாஇராவணமாகேளா    

பžவமாகபžவமாகபžவமாகபžவமாக    

கட% கட% கட% கட% ெசKŒறாக ெசKŒறாக ெசKŒறாக ெசKŒறாக ––––    

%�மண ெச� ெகா�%�மண ெச� ெகா�%�மண ெச� ெகா�%�மண ெச� ெகா�....’’’’26  26  26  26  
    

    

இராவண ஆ\ž, �ைத ெப\ž, கடத எறைத வரத*ைண 

ெகா�ைமž, இராமE ?லாறைல ெகா� ெபகைள 

இைறவனாK காக 7=யா� எபைத உண� žŠB� ப=மகளாž. 

இராம, �ைத, இராவண இராமவதாரைத Mைன- W	 žŠB�.    

 

1. இராம ேகாசைல ைமத, %�மாš அவதார, �ைதŞ கணவ, 

மைன?ைய சேதŒ� _ž இறக ைவ� ேசாதைன ெசதவ.    

    

2. �ைத ஜனகE மக, இல8GŞ அவதார, இராமE மைன?, 

இராவணனா கடத ப� இராமனா Rக படவ, எ� மாத 

க<\யாக இ�த ேபா� இராமE கடைளŞ ப= இலžவனா ந� 

கா= ?டபடவ, லவ žசா ஆŒய இ� žழைதக@ தா. 

3.  இராவண ப� தைலகைளY இ�ப� ேதாகைளY உைடயவ, 

மைன? மகேளா� வாதவ, ஒ� இலச ெபக@ கணவ, 

மைன?கைள சேதக ெகாளாதவ, வீைண R�வ% வலவ, 

வீைணைய R= பரேம8வரEட ஈவர பட ெபறவ.    

                                        ‘‘‘‘கடதவககடதவககடதவககடதவக’’’’ எ# க?ைத இ%காச ெதாமைத ?ளக வத 

žŠB� ப=மகளாž.  
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                    ‘‘‘‘ŒŒŒŒ....<<<<. . . . 2000200020002000’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக 1999 ஆ ஆடான� 

சவெப=ž ெச	 ?டதாக-, மக 2000 ஆ ஆைட வரேவ	 

மŒ*Yட ெகாடா�வதாக-, பைழய நாகா=ைய கழŠ ?� 6%ய 

நாகா=ைய மா� ேபா� *ல ந<ைககைளY ேச� ஆ\ அ=� 

மா�வதாக- W	Œறா.  *KைவŞ இேய8 <ரா இ�பைத ேபா	 

அவ� நாகா=Yட இைண� ?டதாக W	Œறா. 

 

‘‘‘‘ஆ\ய=� மா=ேனஆ\ய=� மா=ேனஆ\ய=� மா=ேனஆ\ய=� மா=ேன    

*ல ந<ைககைளY*ல ந<ைககைளY*ல ந<ைககைளY*ல ந<ைககைளY    

ஒ� நாகா=ையYஒ� நாகா=ையYஒ� நாகா=ையYஒ� நாகா=ையY    

*KைவŞ நா*KைவŞ நா*KைவŞ நா*KைவŞ நா!!!!’’’’27272727  

 

    இேக *Kைவ இேய8நாதைரY, நா எற ெசா ேமதாைவY žŠž 

žŠB� ப=மகளாž.  *Kைவ இேய8 <ராைன žŠŒற žŠB�.  

இேய8 <ரா வாத கால% தவ	க ெசபவகைள *KைவŞ 

ஆ\ய=� மா� பழக இ�த�.  தடைனž ம�ேம பயப�%ய 

*Kைவ, இேய8 <ரா *KைவŞ அைறத <ன, பாவ% *னமாக 

இ�த *Kைவ இைறவE *னமாக மாŠய�.  இேய8 நாதş 

இைறதைமையY ேபாதைனY ஏ	 ெகாளாத �தக அவைர 

*KைவŞ அைறதாக.    

 

          ‘‘‘‘இேய8 <ரா தம� இைற ெச%ைய வழக Mைனத ேபா� அ� இேய8 <ரா தம� இைற ெச%ைய வழக Mைனத ேபா� அ� இேய8 <ரா தம� இைற ெச%ைய வழக Mைனத ேபா� அ� இேய8 <ரா தம� இைற ெச%ைய வழக Mைனத ேபா� அ� 

எ@ைமயாக 7=ததாஎ@ைமயாக 7=ததாஎ@ைமயாக 7=ததாஎ@ைமயாக 7=ததா? ? ? ? தடக வர?ைலயாதடக வர?ைலயாதடக வர?ைலயாதடக வர?ைலயா? ? ? ? தச ேஜாச< தச ேஜாச< தச ேஜாச< தச ேஜாச< 

அ%க<ரசŒ மகனாக அலவா உலக அவைர அைடயாள கட�அ%க<ரசŒ மகனாக அலவா உலக அவைர அைடயாள கட�அ%க<ரசŒ மகனாக அலவா உலக அவைர அைடயாள கட�அ%க<ரசŒ மகனாக அலவா உலக அவைர அைடயாள கட�! ! ! ! 

7ேனற%ž  7�கைட  ேபா�  7மžட  அலவா  ைவத�7ேனற%ž  7�கைட  ேபா�  7மžட  அலவா  ைவத�7ேனற%ž  7�கைட  ேபா�  7மžட  அலவா  ைவத�7ேனற%ž  7�கைட  ேபா�  7மžட  அலவா  ைவத�! ! ! ! 

மற� ?டா_மற� ?டா_மற� ?டா_மற� ?டா_கககக... ... ... ... *KைவŞ அைறததா தா இேய8 இன7 *KைவŞ அைறததா தா இேய8 இன7 *KைவŞ அைறததா தா இேய8 இன7 *KைவŞ அைறததா தா இேய8 இன7 

�?Œறா�?Œறா�?Œறா�?Œறா’’’’28282828    எ	 8Œ*வ W	Œறா. 
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ÅÕò¾õÅÕò¾õÅÕò¾õÅÕò¾õ    

             �ப, ஒ�வş இழ6, ேநாயா@Ş அபாய Mைல, அşத Mகவ�, 

காதš ேதா?, ெதாOš நட, க?Ş மதMைல, 6ş� ெகாளாத 

உற?ன ம	 8றதா, ஒ�வş தகாத வாைதக ேபாறைவகளா 

ஒ�வ�ž ஏப� மன உைலசேல வ�தமாž. 

    

                                        ‘‘‘‘žபேகாண% மகாவதžபேகாண% மகாவதžபேகாண% மகாவதžபேகாண% மகாவத’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக 

ப@Ş žழைதகைள ப=பதž தா தாமாக அ#< ைவதாக.  

அவகைள _ž இைரயாக அல எ	 வ�த ெகாŒறா.  ேமK, 

கணŒ %�Œ எşத மா6 தா ம�ைரைய அOத� ஆனா 

žபேகான% (ஜூைல 16ஆ ேத% 2004ஆ ஆ�) Œ�ணா ஆரப 

ப@Ş ஏபட _ ?ப% 94 žழைதக உட க�Œ இற� ேபானாக 

எற ெச%ைய ேகட�, žழைதகFž பா�=ய தாமாக@ 

மா6க எşŒற� எ	 W	Œறா. 

 

‘‘‘‘ம�ைரைய எşதம�ைரைய எşதம�ைரைய எşதம�ைரைய எşத    

கனகனகனகன    

கணŒŞ மா6கணŒŞ மா6கணŒŞ மா6கணŒŞ மா6!!!!    

žபேகாண%žபேகாண%žபேகாண%žபேகாண%    

ெகாF� ?டெந�< ெகாF� ?டெந�< ெகாF� ?டெந�< ெகாF� ?டெந�<     

பŠ எşŒறனபŠ எşŒறனபŠ எşŒறனபŠ எşŒறன    

பா�=ய மா6கபா�=ய மா6கபா�=ய மா6கபா�=ய மா6க....’’’’29292929        

இேக கணŒ தா மாகFž, மா6க �யர%ž, ம�ைர 

*லப%காரைதY, _ I%ையY žபேகாண ப@ எşதைதY 

žŠŒற ப=மகளாž.    

 

                                        ““““*லப%கார கணŒ பா=ய ெந�ெசOயைன வா% *லப%கார கணŒ பா=ய ெந�ெசOயைன வா% *லப%கார கணŒ பா=ய ெந�ெசOயைன வா% *லப%கார கணŒ பா=ய ெந�ெசOயைன வா% 

ெவŒறாெவŒறாெவŒறாெவŒறா.  .  .  .  ேகாவலைன ெகாற� žறெம	 உணத பா=ய உŞ ேகாவலைன ெகாற� žறெம	 உணத பா=ய உŞ ேகாவலைன ெகாற� žறெம	 உணத பா=ய உŞ ேகாவலைன ெகாற� žறெம	 உணத பா=ய உŞ 
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?�Œறா?�Œறா?�Œறா?�Œறா.  .  .  .  இத Mக*ž <றž �ற தEயாத கணŒ ேத? ம�ைர இத Mக*ž <றž �ற தEயாத கணŒ ேத? ம�ைர இத Mக*ž <றž �ற தEயாத கணŒ ேத? ம�ைர இத Mக*ž <றž �ற தEயாத கணŒ ேத? ம�ைர 

மாநகைர _ŒைரயாžŒறாமாநகைர _ŒைரயாžŒறாமாநகைர _ŒைரயாžŒறாமாநகைர _ŒைரயாžŒறா.  .  .  .  அப= ெகாF%ய� žறம	 எ	 அப= ெகாF%ய� žறம	 எ	 அப= ெகாF%ய� žறம	 எ	 அப= ெகாF%ய� žறம	 எ	 

கணŒேய W	ŒறாகணŒேய W	ŒறாகணŒேய W	ŒறாகணŒேய W	Œறா....    

    

நா மாட Wட மக@� ைமத�நா மாட Wட மக@� ைமத�நா மாட Wட மக@� ைமத�நா மாட Wட மக@� ைமத�    

வான கட-ள� மாதவ� ேக�Gவான கட-ள� மாதவ� ேக�Gவான கட-ள� மாதவ� ேக�Gவான கட-ள� மாதவ� ேக�G    

யானம காதல யானம காதல யானம காதல யானம காதல தைன தவŠைழததைன தவŠைழததைன தவŠைழததைன தவŠைழத                

ேகாநக �Šேன žŠGேல யாேகாநக �Šேன žŠGேல யாேகாநக �Šேன žŠGேல யாேகாநக �Šேன žŠGேல யா””””30303030    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((*லப%கார*லப%கார*லப%கார*லப%கார. . . . வ*ன மாைலவ*ன மாைலவ*ன மாைலவ*ன மாைல....39 39 39 39 ----    42424242) ) ) )          

கணŒ க6ž, கணவேனா� žைறத நாகேள வாதா எபைதY, 

கணவைனேய ெதவமாக வணŒயவ எபைதY உண� žŠB� 

ப=மகளாž.    

 

                                    ‘‘‘‘வாகா- கா?şYவாகா- கா?şYவாகா- கா?şYவாகா- கா?şY’’’’ எŒற க?ைதŞ இ	 வைர _கபடாத 

கா?ş ந%I <ரசைன ேபசப�Œற�.  தைச மக@ 

?வசாய%காக- ž=I�காக- தGழக ஒ� ேபாராட நட%ய� 

இ% தGழக மக அைம%யான 7ைறŞ ேபாராட நட%னாக. கா?ş 

ந%Iைர தர ம	த கநாடக7 ேபாராட நட%ய� அேபாராட% 

ேபா� தGழக தாகபடன பல இனகFž ஆளாŞன எŒறா 

ேமதா. 

 

‘‘‘‘கநாடககநாடககநாடககநாடக    

ஒ� ப நட%ய�ஒ� ப நட%ய�ஒ� ப நட%ய�ஒ� ப நட%ய�    

கனட ெவŠயககனட ெவŠயககனட ெவŠயககனட ெவŠயக    

இல அவதாரஇல அவதாரஇல அவதாரஇல அவதார    

எ�� மŒதாகஎ�� மŒதாகஎ�� மŒதாகஎ�� மŒதாக    

தGழக ஒ�தGழக ஒ�தGழக ஒ�தGழக ஒ�    

ப நட%ய�ப நட%ய�ப நட%ய�ப நட%ய�    
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ைககைள க=ெகா�ைககைள க=ெகா�ைககைள க=ெகா�ைககைள க=ெகா�    

நாகநாகநாகநாக    

கா%களா இ�ேதாகா%களா இ�ேதாகா%களா இ�ேதாகா%களா இ�ேதா!!!!31313131    

    

ெஜமEŞ சவா%காşயாக %கத இல இரக மறவ மகைள 

ெகா	 ž?தவஆவா, அ� ேபா கனட ெவŠயகF இரகம	 

தGழகைள �6	�Œறாக.  ஆனா தGழக மகேளா கா%ய=க@ 

அŒைச எ# த�வ% அ=பைடŞ அைம%யான 7ைறŞ 

ேபாராட நட%னாக.     

 

          இž இல சவா%கார%ž, கா%ய=க அைம%ž வத 

ப=மகளாž.  இல 7த உலக ேபாைரY, கா%ய=க இ%யா? 

?�தைலையY žŠŒற žŠB� ப=மகளாž.  இல 

மணாைசž, கா%ய=க ஆைசகைள �றதவ எபைத žŠž 

žŠB�. 

 

                                        ‘‘‘‘ேசாக 8	லாேசாக 8	லாேசாக 8	லாேசாக 8	லா’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக இ%ராகா% 

அைமயா (அேடாப 31ஆ நா 1984ஆ ஆ�) சவ* ம	 � 

* ஆŒய இ� பா�காவலகளா �பாŒயா 8டப� இறதா,  எபைத 

ெவைள6றா ஒைற வீ%ய� கள6றா? �பாŒக எ	 < 

வ� க?ைதŞ W	Œறா. 

‘‘‘‘சமாதான }� ெசKசமாதான }� ெசKசமாதான }� ெசKசமாதான }� ெசK    

ெவைள 6றா ஒைறெவைள 6றா ஒைறெவைள 6றா ஒைறெவைள 6றா ஒைற    

வீ%ய�வீ%ய�வீ%ய�வீ%ய�........................    

கள 6றாக@கள 6றாக@கள 6றாக@கள 6றாக@    

ைக �பாŒகைக �பாŒகைக �பாŒகைக �பாŒக....’’’’32323232 

இž ெவைள6றா இ%ராகா%ž, கள 6றாக சவ* ம	 

� * ஆŒய இ�வைரY žŠž žŠB� ப=மகளாž.    .    .    .    ‘‘‘‘1984198419841984ஆ ஆ ஆ ஆ 
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ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�’ ’ ’ ’ ேம மாத அGதாசர ெபாேகாŞைல _?ரவா%க ஆŒரG� 

ெகாடன.  அைன இ%ரா கா%Ş தைலைமŞ ‘‘‘‘ஆபேரஷ 6F ஆபேரஷ 6F ஆபேரஷ 6F ஆபேரஷ 6F 

டாடாடாடா’’’’ எற ெபய ெகாட இராbவ žS ெபாேகாŞKž mைழ� 

அைன� _?ரவா%கைளY ெகா	 ெபாேகாŞைல Rட�.  இத சைட 

‘‘‘‘1984198419841984    ஆ ஆ� ஜூ ஆ ஆ� ஜூ ஆ ஆ� ஜூ ஆ ஆ� ஜூ 1111ஆ ேத% ெதாடŒ ஜூ ஆ ேத% ெதாடŒ ஜூ ஆ ேத% ெதாடŒ ஜூ ஆ ேத% ெதாடŒ ஜூ 10101010ஆ ேத%ஆ ேத%ஆ ேத%ஆ ேத%’’’’ வைர நைட 

ெபற�.  இ% 800 இராbவ%ன� 200 ெபா� மகF உŞşழதன 

இசபவ �Œயக@ைடேய ெப� மனஉளசைல ஏப�%ய�.  இத 

?ைளவாக ‘‘‘‘அேடாப அேடாப அேடாப அேடாப 31313131ஆ ேத% ஆ ேத% ஆ ேத% ஆ ேத% 1984198419841984ஆ ஆ�ஆ ஆ�ஆ ஆ�ஆ ஆ�’’’’ இ%ராகா% அவகைள 

இ� �Œய பா�காவளக 8� ெகாறன.  ெவைள 6றா எப� 

சமாதான%ž, கள 6றா எப� வ7ைறž žŠBடாக வ�ள�. 

 

          ‘‘‘‘பாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலாபாேவத ஒ� Mலா’’’’ எற க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக பார%தாச 

அவகைள உைழபா@Ş ேபாரா@ எ	 W	Œறா.  பார%தாசைன 

உEட% என க	6 Mற ? எ	, I தGழக@ Mறைத 

கா�Œறாயா ? எ	 ேக?கைள ேகŒறா. 

‘‘‘‘ஆ Mலேவஆ Mலேவஆ Mலேவஆ Mலேவ    

உEட% ெகாசஉEட% ெகாசஉEட% ெகாசஉEட% ெகாச    

அ� எனஅ� எனஅ� எனஅ� என    

க	6 Mற க	6 Mற க	6 Mற க	6 Mற ????    

    

ஓஓஓஓ!!!!    

IIII    

க	6 சைடகாரக	6 சைடகாரக	6 சைடகாரக	6 சைடகார    

    

எபைதஎபைதஎபைதஎபைத    

காடவா காடவா காடவா காடவா ????’’’’33333333    

இž க	6 Mற ேபாராடைதY, க	6 சைட தGழகைளY žŠž 

ப=மகளாž.  க	6 %ரா?டக@ Mறமாக-, தGழş Mறமாக-, 
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%ரா?ட இயக% Mறமாக-, 6ர*Ş Mறமாக- கா*ப�� 

žŠB� ப=மமாž.  க	6 எப� 6ர*Ş žŠB�.    

 

                                        ‘‘‘‘அர@ . அSŒற�அர@ . அSŒற�அர@ . அSŒற�அர@ . அSŒற�’’’’ எற க?ைதŞ ஓ 7% கEŞ ஏக 

ெவ@ப�Œற�.  அவ MைனŒறா மற ெபகைள ேபாலேவ நா# ஓ 

ெபணாகதா <றேத, மற ெபகFž இ�ப� ேபாேற 

எ#F ஆசாபாசக உளன, இ�� எைன யா� மணக 

7வர?ைல.  எைன யா� மணகாததா நா ž�பைத 

க=காž ž�ப தைல?யாக?ைல எ	 வ�த�ட W	Œறா.  

சAக% அவ ஒ�கப�?டா எற ேசாகைத உண�Œற� 

< வ� க?ைத, 

 

‘‘‘‘.க@ேல நா#ெமா�.க@ேல நா#ெமா�.க@ேல நா#ெமா�.க@ேல நா#ெமா�    

.வாதா <றெப�ேத.வாதா <றெப�ேத.வாதா <றெப�ேத.வாதா <றெப�ேத    

.வாக <றதாK.வாக <றதாK.வாக <றதாK.வாக <றதாK    

ெபா ?ரக _டைலேயெபா ?ரக _டைலேயெபா ?ரக _டைலேயெபா ?ரக _டைலேய!!!!    

ெபா ?ரக _டைலேய ெபா ?ரக _டைலேய ெபா ?ரக _டைலேய ெபா ?ரக _டைலேய ––––    நாநாநாநா    

.மாைல யாகைலேய.மாைல யாகைலேய.மாைல யாகைலேய.மாைல யாகைலேய!!!!’’’’34343434  

 

இேக அர@. 7%கEž ப=மமாக வ�ள�.  அர@.ைவ 

இைறவ#ž ைவ� .ைஜ ெசவாக.  ெபக Wதš �ட 

மாடாக.  அர@. ெப\ž žŠBடாக வ�ள žŠB� ப=மமாž. 

 

�$)க� 

          மன% ேதா	 கா*கைளY க��கைளY மர6 க�பா=Š 

W	வேத 6� க?ைத.  6� க?ைதŞ பல உ%க உ� அ% *றத 

உ%யாக ப=ம %கŒற�.  7.  ேமதா அவக த#ைடய க?ைதŞ ப=ம 

உ%கைள ைகயா�ளா.   
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          சAக% Mல- அவலக, சமய, ெதாம, அர*ய, 8த%ர 

பŠய பல க��கைள žŠB� ப=மக@ வாŞலாக W	Œறா.  

ப=ம% வைகயான žŠB� ப=மைத žŠB�க@ Aல ெதş?Œறா.  

?Œரமா%த எப� 6ராண žŠBடாக-, இராம �ைத இராவண 

இ%காச žŠB�களாக-, இல கா%ய=க வரலா	 žŠB�களாக-, 

ம	 கணŒ ேபாற ெபயக ெதாம žŠB�களாக Wறப�Œற�.  

*லப%கார, *Kைவ, }şைக, அ7த8ர< ேபாறைவ  žŠB�கFž வத 

ெபா�களாž.  இலைக, ம�ைர, அேயா% ம	 ேரா ேபாற 

இடகைள ெகா�  žŠB� ப=மகைள W	Œறா. 

 

          க?ைதŞ ம�ேம žŠB� ப=ம வ�வ%ைல *ப கைல, ஓ?ய 

கைல, க=ட கைல ேபாறைவக@K žŠB� ப=மக 

காணப�Œறன.  *ப கைலž எ��காடாக ‘‘‘‘7தலா இராேச%ர 7தலா இராேச%ர 7தலா இராேச%ர 7தலா இராேச%ர 

ேசாழனா அைமக ெபற கைக ெகாட ேசாழ ஈவர%ž ேசாழ கால ேசாழனா அைமக ெபற கைக ெகாட ேசாழ ஈவர%ž ேசாழ கால ேசாழனா அைமக ெபற கைக ெகாட ேசாழ ஈவர%ž ேசாழ கால ேசாழனா அைமக ெபற கைக ெகாட ேசாழ ஈவர%ž ேசாழ கால 

*ப கைலŞ ேசாழ MைலŞைன காண 7=Œற�*ப கைலŞ ேசாழ MைலŞைன காண 7=Œற�*ப கைலŞ ேசாழ MைலŞைன காண 7=Œற�*ப கைலŞ ேசாழ MைலŞைன காண 7=Œற�.  .  .  .  <ர<ர<ர<ரம#ைடய ம#ைடய ம#ைடய ம#ைடய 

உ�வ%ேல Iடதா= அைம%�ப� žŠ<டதக�உ�வ%ேல Iடதா= அைம%�ப� žŠ<டதக�உ�வ%ேல Iடதா= அைம%�ப� žŠ<டதக�உ�வ%ேல Iடதா= அைம%�ப� žŠ<டதக�.  .  .  .  இத *ப இத *ப இத *ப இத *ப 

இராேஜ%ர ேசாழ#ைடய கஇராேஜ%ர ேசாழ#ைடய கஇராேஜ%ர ேசாழ#ைடய கஇராேஜ%ர ேசாழ#ைடய கைக பைடெய�<ைன Mைன- ப��Œற�ைக பைடெய�<ைன Mைன- ப��Œற�ைக பைடெய�<ைன Mைன- ப��Œற�ைக பைடெய�<ைன Mைன- ப��Œற�....        

ெபா�வாக வட இ%ய *பகெபா�வாக வட இ%ய *பகெபா�வாக வட இ%ய *பகெபா�வாக வட இ%ய *பக@@@@    ம�ேம <ரம#ைடய உ�வ தா=Yட ம�ேம <ரம#ைடய உ�வ தா=Yட ம�ேம <ரம#ைடய உ�வ தா=Yட ம�ேம <ரம#ைடய உ�வ தா=Yட 

காணப�காணப�காணப�காணப�....’’’’35353535  இž வட இ%ய *பகைலைய கா*ப�� 

<ரமE *ைல இராேச%ர ெந�நாகளாக கைக பைடெய�< 

ஈ�படா எபைத žŠபா உண� žŠBடாக %கŒற�.  

<ரமE *ைல வட இ%ய *பகைலையY, <ரமE தா= 

இராேச%ரE கைக பைடெய�ைபY கா*ப�% உண� 

žŠB� ப=மமாž. 

 

          உவைம ப=மகF 7.  ேமதா அவக@ க?ைதŞ இட 

ெப	Œறன.  ‘‘‘‘உவைமŞ ப=ம அைமய உவேமய கா* ெபா�ளாகேவாஉவைமŞ ப=ம அைமய உவேமய கா* ெபா�ளாகேவாஉவைமŞ ப=ம அைமய உவேமய கா* ெபா�ளாகேவாஉவைமŞ ப=ம அைமய உவேமய கா* ெபா�ளாகேவா, , , , 
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க�� ெபா�ளாகேவா இ�கலாக�� ெபா�ளாகேவா இ�கலாக�� ெபா�ளாகேவா இ�கலாக�� ெபா�ளாகேவா இ�கலா,  ,  ,  ,  ஆனா உவமான கா* ெபா�ளாக ஆனா உவமான கா* ெபா�ளாக ஆனா உவமான கா* ெபா�ளாக ஆனா உவமான கா* ெபா�ளாக 

ம�ேம இ�க ேவ�ம�ேம இ�க ேவ�ம�ேம இ�க ேவ�ம�ேம இ�க ேவ�....’’’’36 36 36 36     எ	 7.  8த%ர7� அவக உவைம 

ப=ம%ž ?ளக த�Œறா. உவைம ப=மகைளY அைவ க?ைதŞ 

இட ெப	 7ைறகைளY < வ� இயš அŠயப�. 
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20.    Œ�பானத வாşயா, இராம கா?ய, ப.95 

21.    7.  அ�ணாசல, தG 6�க?ைதக@ ெதாமக, ப.9 
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24.    ேமல�, ப.46 
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26.    7.  ேமதா, ஒ� வான இ� *றž, ப.41 

27.    7.  ேமதா, ஆ.அ., ப.75 

28.    8Œ*வ, ெவŠ Mசய. ப.61 

29.    7.  ேமதா, ஆ.அ., ப.75 

30.    �.  <ரசாத, 7�, ப.29 

31.    7.  ேமதா, கன- ž%ைரக, ப.25 

32.    7.  ேமதா, இதய% நாகாš’, ப.71 

33.    7.  ேமதா, 7க�ž 7க, ப.26 

34.    7.  ேமதா, க..., ப.41 

35.    *.  பமநாத, இ�  கலாசார – ேகாŞகF *பகF, ப.196 

36.    7.  ேமதா, ப=ம, ப.112   
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இய� : நா�9 
    

�. ேம�தாவி� கவிைதகளி� 
உவைம� ப$ம%க� 
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#�$ #�$ #�$ #�$ ----    4444    

����.  .  .  .  3&*+��
� ��
�+��
$ 8��&4 �%&5�63&*+��
� ��
�+��
$ 8��&4 �%&5�63&*+��
� ��
�+��
$ 8��&4 �%&5�63&*+��
� ��
�+��
$ 8��&4 �%&5�6    

            க?ைத எப� ஒ� க�ைத அல� *தைனைய உண-க@ Aல 

ெமாOŞ 7%த ெசாகளா ப%- ெசவேத க?ைத.  ெசாக ப%வான 

<றேக வ=வ உடாŒற�, ஓைச <றŒற�, உ% 6லப�Œற�.  

உண-க@ Aல ெமாOைய ஆ* ெசY க�ேத க?ைத எ	 

ெபாம\ைவர7� W	Œறா.    

    

                   ‘‘‘‘ெசாக@ ெபா�கைள கா=Kெசாக@ ெபா�கைள கா=Kெசாக@ ெபா�கைள கா=Kெசாக@ ெபா�கைள கா=K, , , , அைவ žŠB� ெசŒற 6றவய அைவ žŠB� ெசŒற 6றவய அைவ žŠB� ெசŒற 6றவய அைவ žŠB� ெசŒற 6றவய 

கா*ைய கா=K ெசாக 8� எதாத அசக@ அ=ŞKள கா*ைய கா=K ெசாக 8� எதாத அசக@ அ=ŞKள கா*ைய கா=K ெசாக 8� எதாத அசக@ அ=ŞKள கா*ைய கா=K ெசாக 8� எதாத அசக@ அ=ŞKள 

உணவாசேம க?ைதŞ 7Œயஉணவாசேம க?ைதŞ 7Œயஉணவாசேம க?ைதŞ 7Œயஉணவாசேம க?ைதŞ 7Œய’’’’1111  எ	 அ. மா W	Œறா.  

கபைனŞ Gž� ெசெசா க?ைத பைடத ேவ� அ� உைமைய 

ேநாகமாக ெகாளா� இப த�வைதேய ேநாகமாக ெகா=�க 

ேவ� எபா ேகாş.  ெதாகா<ய இலகண�ž எத 

இலŒய வைகையY அடŒ ?டலா.    

    

“?�ேத தா#?�ேத தா#?�ேத தா#?�ேத தா#    

    6�வ� Œளத யா< ேமேற6�வ� Œளத யா< ேமேற6�வ� Œளத யா< ேமேற6�வ� Œளத யா< ேமேற” ” ” ”     

எ	 ெதாட Mைல ெசYž உşயனவாக WŠய :பா?ப=, ‘?��?��?��?��’ 

எ# இலŒய வைகž இைறய 6� க?ைதக அடžŒறன.    

    

““““இலகண ெசேகாஇலகண ெசேகாஇலகண ெசேகாஇலகண ெசேகா    

யா6 *மாசனயா6 *மாசனயா6 *மாசனயா6 *மாசன    

எ�ைக பலžஎ�ைக பலžஎ�ைக பலžஎ�ைக பலž    

ேமாைன ேதகேமாைன ேதகேமாைன ேதகேமாைன ேதக    

தE ெமாO ேசைனதE ெமாO ேசைனதE ெமாO ேசைனதE ெமாO ேசைன    

ப=த பவEப=த பவEப=த பவEப=த பவE    
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இைவ எ�- இலாதஇைவ எ�- இலாதஇைவ எ�- இலாதஇைவ எ�- இலாத    

க��க தைமக��க தைமக��க தைமக��க தைம    

தாேம ஆளதாேம ஆளதாேம ஆளதாேம ஆள    

க	 ெகாடக	 ெகாடக	 ெகாடக	 ெகாட    

6%ய மகளா*6%ய மகளா*6%ய மகளா*6%ய மகளா*    

7ைறேய7ைறேய7ைறேய7ைறேய    

6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத””””2 2 2 2     

    

எ	 6�க?ைதகான இலகணைத ெத@வாக W	Œறா 7.  ேமதா.    

 

          எ�ைக, ேமாைன, �, தைள அ=வைரயைற இவŠžளாக 

க��கைள அடக ெதşயாதவகF அடக 7=யாதவகF க�%ž 

அைவ தைடயாக இ�பதாக க�%னவகF உ%க@ அைடகல 

ேத=னாக.  6�க?ைதŞ உ�வாŒ வ� உ%க பல.  அைவ, 

?�கததைம, உைரயாட, நா� பாட உ%, ேக? ப%, ஏளனக?, 

ெசாKைட6, மŠத�த, அகத, க6ல வ=வ, 7ர, ப=ம, žŠB�, 

ெபா� அடž, ெசா அ�Œ வர ேபாற உ%க@ தைல *றத 

உ%யாக ப=ம %கŒற�. உவைம, உ�வக எபன ேம ேமK இ	Œய 

MைலŞ தா ப=ம ேதா	Œற�.  7	�வகபாŒ அைம� ெத@வான 

ேதா அக கா*ைய வழž ஆறKைடயேத ப=ம ஆž.    

    

‘‘‘‘இர- பகKஇர- பகKஇர- பகKஇர- பகK    

எ%ெர% ேமா%டஎ%ெர% ேமா%டஎ%ெர% ேமா%டஎ%ெர% ேமா%ட    

உைடத பகšஉைடத பகšஉைடத பகšஉைடத பகš    

��க��க��க��க’’’’    

    

தGழப அவக@ க?ைத வşக இைவ, இ% நச%ரகைள பகš 

��களாக  ப=ம ப�%Yளா.    
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          ப=ம க?ஞக@ 7.  ேமதா அவக *றத க?ஞராக %கŒறா. 

அவ�ைடய க?ைதக@ சAக பŠய ெத@வான *தைன 6லப�Œற�.  

த மன% ேதா	 க��கைள ப=மக@ வாŞலாக W	Œறா.  

அவ�ைடய க?ைதŞ கா* ப=மக, žŠB� ப=மக ம	 

உவைம ப=மக காணப�Œறன.  கா* ப=மக ம	 žŠB� 

ப=மகைள ெசற இயš கேடா.  உவைம ப=மகைள பŠ இத 

இயš காேபா.    

 

உவைம 

       ஒ� ெபா�ைள ?ளžவதž அதேனா� ஒத தைமYைடய ெபா�ைள 

எ��கா= W	வ� உவைம எனப�.  உவைமž அதனா 

?ளகப� ெபா�Fž இைடேய 7Sைமயான ஒ6ைம இ�க 

ேவ=ய%ைல எŒறா ெதாகா<ய.    

    

‘‘‘‘?ைனபய ெமஉ� எற நாேக?ைனபய ெமஉ� எற நாேக?ைனபய ெமஉ� எற நாேக?ைனபய ெமஉ� எற நாேக    

    வைகெபற வத உவம ேதாறவைகெபற வத உவம ேதாறவைகெபற வத உவம ேதாறவைகெபற வத உவம ேதாற....’       ’       ’       ’                ((((ெதாகா<யெதாகா<யெதாகா<யெதாகா<ய....1222122212221222)))) 

 

 உவம எப� 6லனாகாதன 6லனாதž, அலகார ஆŒ ேகடவž 

இப பயபதž வ� என இள.ரண உவைமŞ பயபாைட பŠ 

W	Œறா.  உவைம ?ைன, பய, ெம, உ� எற நாž ெபா� காரணமாக 

வ�. 

 

‘‘‘‘உயதத Mைலகளக உFகாைலஉயதத Mைலகளக உFகாைலஉயதத Mைலகளக உFகாைலஉயதத Mைலகளக உFகாைல’’’’                                                                                                                ((((ெதாெதாெதாெதா....1224122412241224))))    

 

உவைமŞ Mைலகளக *ற6, நல, காத, வšைம எற 

நாŒைனY ெப	 உயத ெபா�@ ேம ேதா	.    

    

‘‘‘‘*றேப நலேன காத வšேயா�*றேப நலேன காத வšேயா�*றேப நலேன காத வšேயா�*றேப நலேன காத வšேயா�    

அநாப6  Mைலகள  எபஅநாப6  Mைலகள  எபஅநாப6  Mைலகள  எபஅநாப6  Mைலகள  எப....’’’’                                                                                                                                                    ((((ெதாெதாெதாெதா....1225122512251225))))    
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எ	 ெதாகா<ய உவைமŞ இலகணைத W	Œறா. தG 

அ\:க@ அ\க 32ž ேம  WறபடாK பைழைம வாத 

உவைம அ\ேய தைலைம அ\யாக க�தப�Œற�.  ‘உவைமஉவைமஉவைமஉவைம’ தைலைம 

அ\ எ	 அைபய _*த *%ர RமாைசŞ ?ளŒYளா.  உவைம 

அைன� அ\கைளY உளடŒய� எப� ெத. ெபா.  Rனா*8தர 

அவக@ Wறாž. 

    

          ‘‘‘‘உவைம எற ெசாš <ற6 பŠ ஆதவக உவ உவைம எற ெசாš <ற6 பŠ ஆதவக உவ உவைம எற ெசாš <ற6 பŠ ஆதவக உவ உவைம எற ெசாš <ற6 பŠ ஆதவக உவ + + + + ைம என <ş� ைம என <ş� ைம என <ş� ைம என <ş� 

‘‘‘‘உவஉவஉவஉவ’ ’ ’ ’ எE மŒ* த�வ� எபதன=யாக <றத தG ெசா எ	எE மŒ* த�வ� எபதன=யாக <றத தG ெசா எ	எE மŒ* த�வ� எபதன=யாக <றத தG ெசா எ	எE மŒ* த�வ� எபதன=யாக <றத தG ெசா எ	, , , , 

‘‘‘‘இர�இர�இர�இர�’ ’ ’ ’ எ	எ	எ	எ	 ெபா�Fைடய  ெபா�Fைடய  ெபா�Fைடய  ெபா�Fைடய ‘‘‘‘உபஉபஉபஉப’ ’ ’ ’ எ# ெசாš அ=யாக இ� எ# ெசாš அ=யாக இ� எ# ெசாš அ=யாக இ� எ# ெசாš அ=யாக இ� 

ெபா�க@ ஒ�� எ# வைகŞ ெபா�க@ ஒ�� எ# வைகŞ ெபா�க@ ஒ�� எ# வைகŞ ெபா�க@ ஒ�� எ# வைகŞ ‘‘‘‘உபமாஉபமாஉபமாஉபமா’ ’ ’ ’ எ# வட ெசாš எ# வட ெசாš எ# வட ெசாš எ# வட ெசாš 

அ=யாக <றத� எ	 žŠ<�Œறாஅ=யாக <றத� எ	 žŠ<�Œறாஅ=யாக <றத� எ	 žŠ<�Œறாஅ=யாக <றத� எ	 žŠ<�Œறா.  .  .  .  உவைமஉவைமஉவைமஉவைம, , , , ஓ?ய இர� ஒ6 ஓ?ய இர� ஒ6 ஓ?ய இர� ஒ6 ஓ?ய இர� ஒ6 

எற ெசாš அ=யாக <றதைவ எனலாஎற ெசாš அ=யாக <றதைவ எனலாஎற ெசாš அ=யாக <றதைவ எனலாஎற ெசாš அ=யாக <றதைவ எனலா.  .  .  .  ஒ6ஒ6ஒ6ஒ6, , , , ஒ-ஒ-ஒ-ஒ-, , , , உவைம எ	உவைம எ	உவைம எ	உவைம எ	, , , , 

ஒ-ஒ-ஒ-ஒ-    ஓ?ய எ	 ஆŒŞ�கலாஓ?ய எ	 ஆŒŞ�கலாஓ?ய எ	 ஆŒŞ�கலாஓ?ய எ	 ஆŒŞ�கலா.  .  .  .  இவைகŞ உவைமஇவைகŞ உவைமஇவைகŞ உவைமஇவைகŞ உவைம, , , , ஓ?ய%ž ஓ?ய%ž ஓ?ய%ž ஓ?ய%ž 

ஒபானதாŒ ப=ம எற ெபா� த�Œற�ஒபானதாŒ ப=ம எற ெபா� த�Œற�ஒபானதாŒ ப=ம எற ெபா� த�Œற�ஒபானதாŒ ப=ம எற ெபா� த�Œற�....’’’’3333 எ	 7.  8த%ர7� 

W	Œறா.    

    

உவைம� ப$ம� 

          உவைமக கா* தைமயானைவ, க�� தைமயானைவ எ	 

இ�வைகயாக <şகலா.  இ% கா* தைமயானைவ உவைம ப=மக 

எ	 க�� தைமயான உவைமக ெவ	 உவைமக எேற 

ெகாளப�.  இைவ ெம, உ�, ?ைன, பய எற ப6க@ 

அ=பைடŞ க?ைதŞ இட ெப	Œறன. அவைற, ப=மக ஆகாத 

உவைமக, ப=மக ஆž உவைமக எ	 இ�வைக ப��Œறா 

8த%ர7� அவக. 
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ப$ம%க� ஆகாத உவைமக� 

          கா* ெபா�Fž க�� ெபா�F, க�� ெபா�Fž க�� 

ெபா�F த�Œற உவமானக கா�Œற உவைமக ப=ம 

ஆவ%ைல.  ஏெனறா இத உவமானக க�� தைமYைடயைவ 

எபதா ெம உ� ?ைன பய ஆŒயைவகைள கா*ப�% 

கா�வ%ைல.  கா* ெபா�Fž க�� ெபா� உவைம கா�Œற 

ேபா�, ெம, உ�, ?ைன, பய எற நாŒ ம� உவைம வ�, க�� 

ெபா�Fž க�� ெபா� உவைம கா�Œற இட% ?ைன, பய எற 

இர= ம�ேம உவைம ேதா	.  ஏெனE ெம, உ� ஆŒய இர� 

கா* ெபா�க ஆž. 

 

‘‘‘‘I� வள� ேபாŒறI� வள� ேபாŒறI� வள� ேபாŒறI� வள� ேபாŒற    

    வாைதக ேபாலவாைதக ேபாலவாைதக ேபாலவாைதக ேபால    

    ேபாெகாேட இ�Œறேபாெகாேட இ�Œறேபாெகாேட இ�Œறேபாெகாேட இ�Œற    

    ெத�க                           ெத�க                           ெத�க                           ெத�க                                                                                                                           ((((வவவவ.  .  .  .  8<ரம\ய8<ரம\ய8<ரம\ய8<ரம\ய, , , , பாத சலைககபாத சலைககபாத சலைககபாத சலைகக, , , , பபபப....33333333))))    

    

இ% கா* ெபா�ளான ெத�? ேதாறஇ% கா* ெபா�ளான ெத�? ேதாறஇ% கா* ெபா�ளான ெத�? ேதாறஇ% கா* ெபா�ளான ெத�? ேதாற, , , , ‘‘‘‘வாைத எற க��ெபா� வாைத எற க��ெபா� வாைத எற க��ெபா� வாைத எற க��ெபா� 

ஒ�டா கா* த�வ%ைலஒ�டா கா* த�வ%ைலஒ�டா கா* த�வ%ைலஒ�டா கா* த�வ%ைல....’’’’4444    

    

ப$ம%க� ஆ9� உவைமக� 

          உவைமŞ ப=ம அைமய ேவ�ெமறா உவேமய கா* 

ெபா�ளாகேவா, க�� ெபா�ளாகேவா இ�கலா; ஆனா, உவமான 

கா* ெபா�ளாக ம�ேம இ�க ேவ�.  எனேவ உவைம ப=ம 

எப� கா* ெபா�Fž கா* ெபா�, க�� ெபா�Fž கா* 

ெபா� என இ�வைகயாக ெகாளலா.  இ% கா* ெபா�Fž கா* 

ெபா�ளாž ப=மக ெம, உ�, ?ைன, பய என நாž வைகŞK, 
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க�� ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ?ைன, பய ஆŒய இர� 

வைகயாக- உவைம ப=மக அைமŒறன.    

    

1111.  .  .  .  ¸¡ðº¢ô ¸¡ðº¢ô ¸¡ðº¢ô ¸¡ðº¢ô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû    

 

‘‘‘‘8�Œய8�Œய8�Œய8�Œய    

žைடைய ேபாலžைடைய ேபாலžைடைய ேபாலžைடைய ேபால    

ேதா	ேதா	ேதா	ேதா	    

அேசாக மரேமஅேசாக மரேமஅேசாக மரேமஅேசாக மரேம’                        ’                        ’                        ’                                                                                                                    ((((ஆஆஆஆ. . . . எஎஎஎ.  .  .  .  A%A%A%A%, , , , வைலகவைலகவைலகவைலக, , , , பபபப....94949494))))    

    

8�Œய žைடŞ ேதாற�ட அேசாக மர% ேதாற ெம ஒ�� 8�Œய žைடŞ ேதாற�ட அேசாக மர% ேதாற ெம ஒ�� 8�Œய žைடŞ ேதாற�ட அேசாக மர% ேதாற ெம ஒ�� 8�Œய žைடŞ ேதாற�ட அேசாக மர% ேதாற ெம ஒ�� 

ெப	 இர� இைண� ெப	 இர� இைண� ெப	 இர� இைண� ெப	 இர� இைண� அேசாகமரஅேசாகமரஅேசாகமரஅேசாகமர, , , , ப=ம% கா* ெத@- ெப	Œற�ப=ம% கா* ெத@- ெப	Œற�ப=ம% கா* ெத@- ெப	Œற�ப=ம% கா* ெத@- ெப	Œற�.  .  .  .  

ஒ�டா 6�ைம ேதா	வதா ப=ம எ@தாக அைமŒற�ஒ�டா 6�ைம ேதா	வதா ப=ம எ@தாக அைமŒற�ஒ�டா 6�ைம ேதா	வதா ப=ம எ@தாக அைமŒற�ஒ�டா 6�ைம ேதா	வதா ப=ம எ@தாக அைமŒற�....””””5 5 5 5     

    

2222.  .  .  .  ¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌ ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌ ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌ ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌ ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû    

    

““““எ வாேவாஎ வாேவாஎ வாேவாஎ வாேவா    

�ைற?ட�ைற?ட�ைற?ட�ைற?ட    

ேநா�ஸூகளாேநா�ஸூகளாேநா�ஸூகளாேநா�ஸூகளா    

வ	ைம R�வ	ைம R�வ	ைம R�வ	ைம R�    

ேமா% *தŠேமா% *தŠேமா% *தŠேமா% *தŠ    

cேழ ?Sத�cேழ ?Sத�cேழ ?Sத�cேழ ?Sத�.                        .                        .                        .                                                            ((((ேதவேதவேதவேதவேதவேதவேதவேதவ, , , , GனெபாSேத }ரGனெபாSேத }ரGனெபாSேத }ரGனெபாSேத }ர, , , , பபபப....59595959))))    

    

வாைக வீணாவைதவாைக வீணாவைதவாைக வீணாவைதவாைக வீணாவைத, , , , �ைற?டபட ேநா�ஸூகFட ஒ<��ைற?டபட ேநா�ஸூகFட ஒ<��ைற?டபட ேநா�ஸூகFட ஒ<��ைற?டபட ேநா�ஸூகFட ஒ<�, , , , அத அத அத அத 

வா- ம%6வா- ம%6வா- ம%6வா- ம%6, , , , அதGŠ இE ேத	 ந<ைகYGŠ ேபாவைத அதGŠ இE ேத	 ந<ைகYGŠ ேபாவைத அதGŠ இE ேத	 ந<ைகYGŠ ேபாவைத அதGŠ இE ேத	 ந<ைகYGŠ ேபாவைத 

இப=ம பட<=Œற�இப=ம பட<=Œற�இப=ம பட<=Œற�இப=ம பட<=Œற�....””””6666    

    

�. ேம�தாவி� கவிைதகளி� ப$ம%க� ஆகாத உவைமக�. 

          கா* ெபா�Fž க�� ெபா�F, க�� ெபா�Fž க�� 

ெபா�F த�Œற உவமானகைள கா�Œற உவைமக ப=ம 
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ஆவ%ைல.  7.  ேமதா? க?ைதக@K ப=ம ஆகாத உவைமக 

காணப�Œறன. 

    

                   ‘‘‘‘கட I கட I கட I கட I ெத@-ைடயதாக இ�தாK I ேவைக உைடயவ ப�காெத@-ைடயதாக இ�தாK I ேவைக உைடயவ ப�காெத@-ைடயதாக இ�தாK I ேவைக உைடயவ ப�காெத@-ைடயதாக இ�தாK I ேவைக உைடயவ ப�கா.  .  .  .  

ஆ� மா� பறைவY <ற- ெச	 I ப�žதலா கலŒ ேசெறா� ஆ� மா� பறைவY <ற- ெச	 I ப�žதலா கலŒ ேசெறா� ஆ� மா� பறைவY <ற- ெச	 I ப�žதலா கலŒ ேசெறா� ஆ� மா� பறைவY <ற- ெச	 I ப�žதலா கலŒ ேசெறா� 

Œடப� ஆŞ# வŠய I ேக\ையேய ?�<Œடப� ஆŞ# வŠய I ேக\ையேய ?�<Œடப� ஆŞ# வŠய I ேக\ையேய ?�<Œடப� ஆŞ# வŠய I ேக\ையேய ?�<    ெச	 ப�žவெச	 ப�žவெச	 ப�žவெச	 ப�žவ.  .  .  .  அ� அ� அ� அ� 

ேபா Gžத ெசவ பைடதவ எE# அவைர ேத= ெசலாமேபா Gžத ெசவ பைடதவ எE# அவைர ேத= ெசலாமேபா Gžத ெசவ பைடதவ எE# அவைர ேத= ெசலாமேபா Gžத ெசவ பைடதவ எE# அவைர ேத= ெசலாம    

ெகாைட தைமYைடயா எ@யராக இ�தாK அவşடேம வ	ைமயாள ெகாைட தைமYைடயா எ@யராக இ�தாK அவşடேம வ	ைமயாள ெகாைட தைமYைடயா எ@யராக இ�தாK அவşடேம வ	ைமயாள ெகாைட தைமYைடயா எ@யராக இ�தாK அவşடேம வ	ைமயாள 

ெசவெசவெசவெசவ....    

    

‘‘‘‘ெத0 பர< இG%ைர ெப�கடெத0 பர< இG%ைர ெப�கடெத0 பர< இG%ைர ெப�கடெத0 பர< இG%ைர ெப�கட    

உணா ஆžப Iேவ ேடாேரஉணா ஆžப Iேவ ேடாேரஉணா ஆžப Iேவ ேடாேரஉணா ஆžப Iேவ ேடாேர    

ஆ- மா- ெச	ண கலŒஆ- மா- ெச	ண கலŒஆ- மா- ெச	ண கலŒஆ- மா- ெச	ண கலŒ    

ேசெறா� பட *	ைம� ஆŞ#ேசெறா� பட *	ைம� ஆŞ#ேசெறா� பட *	ைம� ஆŞ#ேசெறா� பட *	ைம� ஆŞ#    

உ0 ம�Œ அதபல ஆžஉ0 ம�Œ அதபல ஆžஉ0 ம�Œ அதபல ஆžஉ0 ம�Œ அதபல ஆž’’’’7777                                                                                                                                                                                                                                            ((((6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	....204204204204))))    

    

Œ.  பழEயப அவக தகைள நா= வ�பவகFž 7தš உணவ@� 

<றž அவக@ �ப%ž ஏறவா	 உதவ W=யவ.  :லககFž 

ெசறா அŠ- ப* Iž.  Œ.  பழEயப இல%ž ெசறா வŞ	 ப* 

Iž.  6றநா�	 க�ைத சா� வ� ேமதா? ‘‘‘‘அ7த :லகஅ7த :லகஅ7த :லகஅ7த :லக’’’’ எ# 

க?ைத,    

    

‘‘‘‘அறெநŠ அண அறெநŠ அண அறெநŠ அண அறெநŠ அண ––––    ஓஓஓஓ    

அ7த :லகஅ7த :லகஅ7த :லகஅ7த :லக    

ஆŞர மாŞரஆŞர மாŞரஆŞர மாŞரஆŞர மாŞர    

வŞ	க வŞ	க வŞ	க வŞ	க ––––    அதஅதஅதஅத    

வாசககவாசககவாசககவாசகக’’’’8888 

 

இ% க�� ெபா�Fž க�� ெபா�ளான உவைம வ�ள�.   

:லகைதY பழEயபş இலைதY ஒ<� ேபா� உவைம 
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ேதா	Œற�.  கா* ேதாற?ைல கா*ப�%னா ம�ேம ப=ம 

ேதா	.    

    

                 ‘‘‘‘ேகா� ேகால7ேகா� ேகால7ேகா� ேகால7ேகா� ேகால7’’’’ எற க?ைதŞ ேராமா6ş எşத ேபா� Iேரா <= 

வா*தா.  மக@ 6ர*யா சவ%கார ஆ* வீதபட�.  ம�ைர 

எşத ேபா� மாத? யாவா*க?ைல வா*பைதேய M	%?டா.  

ேராமா6ş ம	 ம�ைர I%ைய Mைலநாட எşகபட� எŒறா 7.  

ேமதா.    

    

‘‘‘‘ேகா=ய ேகாšன ேகா=ய ேகாšன ேகா=ய ேகாšன ேகா=ய ேகாšன ெச�7க ேபாலெச�7க ேபாலெச�7க ேபாலெச�7க ேபால    

கைனக% %�Œ கேச� 7ைற6க                              கைனக% %�Œ கேச� 7ைற6க                              கைனக% %�Œ கேச� 7ைற6க                              கைனக% %�Œ கேச� 7ைற6க                                                                                                                                  ((((கலாடகலாடகலாடகலாட....36363636))))    

    

மக நல க�தாம ஆ�மக நல க�தாம ஆ�மக நல க�தாம ஆ�மக நல க�தாம ஆ�, , , , ேக�க ெசத ெகா�ேகா ேவத ேக�க ெசத ெகா�ேகா ேவத ேக�க ெசத ெகா�ேகா ேவத ேக�க ெசத ெகா�ேகா ேவத 

பைகவş ேபாகள% தக பா�கா6 இŠ படOவ�பைகவş ேபாகள% தக பா�கா6 இŠ படOவ�பைகவş ேபாகள% தக பா�கா6 இŠ படOவ�பைகவş ேபாகள% தக பா�கா6 இŠ படOவ�, , , , மைலŞைட மைலŞைட மைலŞைட மைலŞைட 

மைறமைறமைறமைற� ேபா கடšைட வீS க%ெரா@ ேபாற�� ேபா கடšைட வீS க%ெரா@ ேபாற�� ேபா கடšைட வீS க%ெரா@ ேபாற�� ேபா கடšைட வீS க%ெரா@ ேபாற�....’’’’9  9  9  9   மக@ நல 

க�தாம, I% தவŠ நடததா ேராமா6şY, ம�ைரY ெந�< எşத� 

எ	 க�ைத W	 க?ைத, 

 

‘‘‘‘ேராமா6ş .6காேராமா6ş .6காேராமா6ş .6காேராமா6ş .6கா    

இர=Kஇர=Kஇர=Kஇர=K    

ெப�ைம தத நகெப�ைம தத நகெப�ைம தத நகெப�ைம தத நக    

எத நக ெதşYமா எத நக ெதşYமா எத நக ெதşYமா எத நக ெதşYமா ????    

.6கா தா.6கா தா.6கா தா.6கா தா    

 

ஏெனறாஏெனறாஏெனறாஏெனறா    

ேராமா6ş எşத ேபா�ேராமா6ş எşத ேபா�ேராமா6ş எşத ேபா�ேராமா6ş எşத ேபா�    

Iேரா <= வா*தாIேரா <= வா*தாIேரா <= வா*தாIேரா <= வா*தா    

ம�ைர எşத ேபா�ம�ைர எşத ேபா�ம�ைர எşத ேபா�ம�ைர எşத ேபா�    

மாத? யா வா*க?ைலமாத? யா வா*க?ைலமாத? யா வா*க?ைலமாத? யா வா*க?ைல    
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மாறாகமாறாகமாறாகமாறாக    

அ	 7தஅ	 7தஅ	 7தஅ	 7த    

யா வா*பைதேயயா வா*பைதேயயா வா*பைதேயயா வா*பைதேய    

M	%?டா M	%?டா M	%?டா M	%?டா !!!!10 10 10 10     

இ% ேராமா6ş ம�ைர இைசž, ெந�<னா எşத%ž ஒ6ைம 

Wறப�Œற�.  Iேரா <= வா*தா, மாத? யா வா*க?ைல இைசைய 

ஒ6ைம ப�%ய உவைமக ஆž 

 

�.  ேம�தாவி� கவிைதகளி� ப$ம%க� ஆ9� உவைமக� 

          கா* தைமYள உவேமய�ட கா* தைமYள உவமான 

ேச� ேபா� உ�வக7 உவைம ப=மமாŒறன.  க�� தைமYள 

உவேமய�ட கா* தைமYள உவமானைத இைணŒற உ�வக7 

உவைமY ப=மமாŒறன.  

 

          ‘‘‘‘உவைம ப=ம கா* ெபா�Fžஉவைம ப=ம கா* ெபா�Fžஉவைம ப=ம கா* ெபா�Fžஉவைம ப=ம கா* ெபா�Fž கா* ெபா� கா* ெபா� கா* ெபா� கா* ெபா�, , , , க�� க�� க�� க�� 

ெபா�Fž  கா* ெபா� என இ�வைகயாக அைமŒற� இ%K கா* ெபா�Fž  கா* ெபா� என இ�வைகயாக அைமŒற� இ%K கா* ெபா�Fž  கா* ெபா� என இ�வைகயாக அைமŒற� இ%K கா* ெபா�Fž  கா* ெபா� என இ�வைகயாக அைமŒற� இ%K கா* 

ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ெமெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ெமெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ெமெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ெம, , , , உ�உ�உ�உ�, , , , ?ைன?ைன?ைன?ைன, , , , பய என நாž பய என நாž பய என நாž பய என நாž 

வைகயாக- க�� ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ?ைனவைகயாக- க�� ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ?ைனவைகயாக- க�� ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ?ைனவைகயாக- க�� ெபா�Fž கா* ெபா�ளாக ?ைன, , , , பய ஆŒய பய ஆŒய பய ஆŒய பய ஆŒய 

இர� வைகயாக- உவைம ப=இர� வைகயாக- உவைம ப=இர� வைகயாக- உவைம ப=இர� வைகயாக- உவைம ப=மக அைமŒறனமக அைமŒறனமக அைமŒறனமக அைமŒறன....11 11 11 11     

 

¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû ¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû ¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû ¸ÕòÐô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû     

           ெகாைல ெவŠ ெகா� ைகŞ வா ஏ% <=தவş மன% இரக 

எ	 இ�கா�.  அேத ேபா மற உŞக@ உடைல 8ைவ� 

உடவş மன7 இரகைத எ\ பாகா�.    

 

‘‘‘‘பைடெகாடா ெநச ேபா ந�கா� ஒற பைடெகாடா ெநச ேபா ந�கா� ஒற பைடெகாடா ெநச ேபா ந�கா� ஒற பைடெகாடா ெநச ேபா ந�கா� ஒற     

    உட8ைவ உடா மனஉட8ைவ உடா மனஉட8ைவ உடா மனஉட8ைவ உடா மன.                               .                               .                               .                                                                                                                                                                                                                   ((((%�žற%�žற%�žற%�žற....253253253253))))    
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தகாத ெசயைல ெசய எ\ ஒ�வ ைகŞ க%ைய எ��?டா தகாத ெசயைல ெசய எ\ ஒ�வ ைகŞ க%ைய எ��?டா தகாத ெசயைல ெசய எ\ ஒ�வ ைகŞ க%ைய எ��?டா தகாத ெசயைல ெசய எ\ ஒ�வ ைகŞ க%ைய எ��?டா 

எறா அவ மன இ	Œஎறா அவ மன இ	Œஎறா அவ மன இ	Œஎறா அவ மன இ	Œ    ேபாேபாேபாேபா    ?�Œற�?�Œற�?�Œற�?�Œற�.  .  .  .  இரக எஇரக எஇரக எஇரக எ#### žண அவ  žண அவ  žண அவ  žண அவ 

மனைத?� IŒ?�Œற�மனைத?� IŒ?�Œற�மனைத?� IŒ?�Œற�மனைத?� IŒ?�Œற�.  .  .  .  _Œைழப� ஒேற எணமாக இ�ž_Œைழப� ஒேற எணமாக இ�ž_Œைழப� ஒேற எணமாக இ�ž_Œைழப� ஒேற எணமாக இ�ž.  .  .  .  

அ�ேபாலஅ�ேபாலஅ�ேபாலஅ�ேபால, , , , ஒ�வ மறத ஊைன %	 8ைவ� ?டா ஒ�வ மறத ஊைன %	 8ைவ� ?டா ஒ�வ மறத ஊைன %	 8ைவ� ?டா ஒ�வ மறத ஊைன %	 8ைவ� ?டா ––––    ேகாOேகாOேகாOேகாO, , , , ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�, , , , 

மா� ேபாறவŠ ஊைன 8ைவ� உ� ?டா மா� ேபாறவŠ ஊைன 8ைவ� உ� ?டா மா� ேபாறவŠ ஊைன 8ைவ� உ� ?டா மா� ேபாறவŠ ஊைன 8ைவ� உ� ?டா ––––    அவ மன அைத அவ மன அைத அவ மன அைத அவ மன அைத 

பŠ பŠ பŠ பŠ Mைனž ேபாெதலா அவŠ ஊ 8ைவதா மன% இ�žேம Mைனž ேபாெதலா அவŠ ஊ 8ைவதா மன% இ�žேம Mைனž ேபாெதலா அவŠ ஊ 8ைவதா மன% இ�žேம Mைனž ேபாெதலா அவŠ ஊ 8ைவதா மன% இ�žேம 

த?ர அத ேம இரக இ�கா�த?ர அத ேம இரக இ�கா�த?ர அத ேம இரக இ�கா�த?ர அத ேம இரக இ�கா�....’’’’12121212        

 

                                        ‘‘‘‘<ş� ெசற <ைளகாக<ş� ெசற <ைளகாக<ş� ெசற <ைளகாக<ş� ெசற <ைளகாக’’’’ எற க?ைதŞ காபேச ேசா?ய 

�Eயைன <şப%ேலேய த வாைகŞ இல*யமாக இ�தா.  

அவ மக@ உŞகைள பŠ கவைலபட?ைல.  “ேசா?ய அைம6 ேசா?ய அைம6 ேசா?ய அைம6 ேசா?ய அைம6 

சşப� வரா� எ	 க��ைடயவசşப� வரா� எ	 க��ைடயவசşப� வரா� எ	 க��ைடயவசşப� வரா� எ	 க��ைடயவ, , , , அத அைமைப தனா žைல� அத அைமைப தனா žைல� அத அைமைப தனா žைல� அத அைமைப தனா žைல� 

?ட W=ய அள-ž அர*ய அ%கார ஏ\Ş அைடவைதேய அவ த ?ட W=ய அள-ž அர*ய அ%கார ஏ\Ş அைடவைதேய அவ த ?ட W=ய அள-ž அர*ய அ%கார ஏ\Ş அைடவைதேய அவ த ?ட W=ய அள-ž அர*ய அ%கார ஏ\Ş அைடவைதேய அவ த 

வாைகŞ žŠேகாளாக ெகாŒறாவாைகŞ žŠேகாளாக ெகாŒறாவாைகŞ žŠேகாளாக ெகாŒறாவாைகŞ žŠேகாளாக ெகாŒறா....’’’’13 13 13 13         

    

                                   கார மா ேசா?ய �Eய உ�வாக காரணமா இ�தவ 

வ	ைமŞ இ�த ேபா%K த ெகாைகŞ உ	%யாக இ�� ெவŠ 

ெபறவ.  1867 ெசடப 14ஆ நா ‘AலதனAலதனAலதனAலதன’ எற 6தகைத 

ெவ@Şடா, இத Aல உலக 6க ெபறவ, இக�ைத W	 < வ� 

க?ைத,    

    

‘‘‘‘காபேசைவ பŠ காபேசைவ பŠ காபேசைவ பŠ காபேசைவ பŠ     

எனžஎனžஎனžஎனž    

கவைலŞைலகவைலŞைலகவைலŞைலகவைலŞைல    

நாநாநாநா    

கார மாைஸ பŠேயகார மாைஸ பŠேயகார மாைஸ பŠேயகார மாைஸ பŠேய    

கவைலப�Œேறகவைலப�Œேறகவைலப�Œேறகவைலப�Œேற!.!.!.!.’’’’14141414    
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காபேச ேசா?ய �Eய *ைத?ž, காமா ேசா?ய 

�Eயைன உ�வாŒயதž, உவைமகளாக வ� கா*ப�%ய உவைம 

ப=ம ஆž.  7.  ேமதா அவக ேசா?ய �Eநைன உ�வாŒயவ 

பŠேய என� கவைல.  ேசா?ய �Eயைன <şதவைர பŠ எனž 

கவைலŞைல எŒறா.       

 

¸¡ðº¢ô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸¡ðº¢ô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸¡ðº¢ô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû¸¡ðº¢ô ¦À¡ÕÙìÌì ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû    

                   ‘‘‘‘ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�’’’’ எற க?ைத 

கணவைன <ş� மைன? வாŒற வாைக பயனற� எ	 

W	Œற�.    

    

‘‘‘‘மைழைய ெகா�காதமைழைய ெகா�காதமைழைய ெகா�காதமைழைய ெகா�காத    

இ=யா என பய இ=யா என பய இ=யா என பய இ=யா என பய ????    

சமாதான% 7=யாதசமாதான% 7=யாதசமாதான% 7=யாதசமாதான% 7=யாத    

சைடகளா சைடகளா சைடகளா சைடகளா     

யா�ž லாப யா�ž லாப யா�ž லாப யா�ž லாப ????    

கைரைய பŠ ெகாளாமகைரைய பŠ ெகாளாமகைரைய பŠ ெகாளாமகைரைய பŠ ெகாளாம    

ந% மகேள உனாந% மகேள உனாந% மகேள உனாந% மகேள உனா    

நடக 7=Yமா நடக 7=Yமா நடக 7=Yமா நடக 7=Yமா ????’’’’15151515        

    

மைழைய ெகா�காத இ=Y, சமாதான% 7=யாத சைடY பய 

இலாத�.  கைரைய ேசராத ந%Şனா பய இைல.  அ� ேபால கணவைன 

ேசராத மைன?Ş வாைக பய இலாத� ஆŒ?�.  இக�ைதேய 

< வ� கšெதாைக பாட W	Œற�.    

    

‘‘‘‘பல-	 ந	சாத ப�பவ கலாதபல-	 ந	சாத ப�பவ கலாதபல-	 ந	சாத ப�பவ கலாதபல-	 ந	சாத ப�பவ கலாத    

மைலYேள <ற<# மைலகைவ தா எ ெசYமைலYேள <ற<# மைலகைவ தா எ ெசYமைலYேள <ற<# மைலகைவ தா எ ெசYமைலYேள <ற<# மைலகைவ தா எ ெசY    

MைனYகா mமக mமžமா கைனயேளMைனYகா mமக mமžமா கைனயேளMைனYகா mமக mமžமா கைனயேளMைனYகா mமக mமžமா கைனயேள....    

�ெகS ெவ7த அ\பவ கலைத�ெகS ெவ7த அ\பவ கலைத�ெகS ெவ7த அ\பவ கலைத�ெகS ெவ7த அ\பவ கலைத    
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IIII�ேள <ற<# Iகைவதா எ ெசY�ேள <ற<# Iகைவதா எ ெசY�ேள <ற<# Iகைவதா எ ெசY�ேள <ற<# Iகைவதா எ ெசY    

ேத�கா mமக mமžமா கைனயேளேத�கா mமக mமžமா கைனயேளேத�கா mமக mமžமா கைனயேளேத�கா mமக mமžமா கைனயேள....    

ஏ6ண இEைச 7ரபவ கலைதஏ6ண இEைச 7ரபவ கலைதஏ6ண இEைச 7ரபவ கலைதஏ6ண இEைச 7ரபவ கலைத    

யாSேள <ற<# யாகைவதா எ ெசYயாSேள <ற<# யாகைவதா எ ெசYயாSேள <ற<# யாகைவதா எ ெசYயாSேள <ற<# யாகைவதா எ ெசY    

žSகா mமக mமžமா கைனயேள                                žSகா mமக mமžமா கைனயேள                                žSகா mமக mமžமா கைனயேள                                žSகா mமக mமžமா கைனயேள                                ((((கšெதாைககšெதாைககšெதாைககšெதாைக....9999))))    

    

ந	மண7ைடய சதன தைன .*யவž அŠ தா <றத மைலž ந	மண7ைடய சதன தைன .*யவž அŠ தா <றத மைலž ந	மண7ைடய சதன தைன .*யவž அŠ தா <றத மைலž ந	மண7ைடய சதன தைன .*யவž அŠ தா <றத மைலž 

ெசY பய என ெசY பய என ெசY பய என ெசY பய என ? ? ? ? த\ய 7� தைன அ\வாž அŠ தா த\ய 7� தைன அ\வாž அŠ தா த\ய 7� தைன அ\வாž அŠ தா த\ய 7� தைன அ\வாž அŠ தா 

<றத கடKž ெசY பய என <றத கடKž ெசY பய என <றத கடKž ெசY பய என <றத கடKž ெசY பய என ? ? ? ? ஏS நர6களா Wடெபற ஏS நர6களா Wடெபற ஏS நர6களா Wடெபற ஏS நர6களா Wடெபற 

இEைச ேகபவž அŠதா <றத யாSž ெசஇEைச ேகபவž அŠதா <றத யாSž ெசஇEைச ேகபவž அŠதா <றத யாSž ெசஇEைச ேகபவž அŠதா <றத யாSž ெசY பய என Y பய என Y பய என Y பய என ? ? ? ? 

தைலவ#ž இ.ட ேவ=ய தைல?ைய தைலவ#ட தைலவ#ž இ.ட ேவ=ய தைல?ைய தைலவ#ட தைலவ#ž இ.ட ேவ=ய தைல?ைய தைலவ#ட தைலவ#ž இ.ட ேவ=ய தைல?ைய தைலவ#ட 

ெசல?டாம த�� M	�வதா ெபேறா ெப	 பய என ெசல?டாம த�� M	�வதா ெபேறா ெப	 பய என ெசல?டாம த�� M	�வதா ெபேறா ெப	 பய என ெசல?டாம த�� M	�வதா ெபேறா ெப	 பய என ????’’’’16 16 16 16     

 

         ‘‘‘‘ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�ேதசைத ேபாலேவ ந வாைகY ெத�? MŒற�’’’’ எற 

க?ைதŞ மைழ, இ=, கைர, ந%  ஆŒயைவ  ப=மகளாக  வ�ள�.  கைர 

ஆ\ž, ந% ெப\ž, பயைன க�% வத உவைம ப=மகளாž. 

 

                                        ‘‘‘‘மாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறன’’’’ எற க?ைதŞ 

வ%ெய# ெப\ட வாŒ %ற <�காக *வ ெப�மா ம 

8மதா பா=ய மனEட <ரப=படா, அ� ேபால இ%ய மக@ 

8த%ர%காக ஆŒேலயşட கா%ய=க <ரப= படா .  *வ ெப�மா 

R� பட அ= எப= உலக �வ ரா*க@ R� ?Sதேதா, அைத ேபாலேவ 

கா%ய=க R� பட அ= இ%ய மக அைனவş R� பட அ=யாக 7.  

ேமதா W	Œறா.    

    

‘‘‘‘<�ž ம 8மதவ<�ž ம 8மதவ<�ž ம 8மதவ<�ž ம 8மதவ    

பட <ரப= ேபாலபட <ரப= ேபாலபட <ரப= ேபாலபட <ரப= ேபால    

உ R� பட அ*கஉ R� பட அ*கஉ R� பட அ*கஉ R� பட அ*க    

ஒெவா�வ கS%ஒெவா�வ கS%ஒெவா�வ கS%ஒெவா�வ கS%    
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ெச�6 மாைல ?Sத ேபா� உெச�6 மாைல ?Sத ேபா� உெச�6 மாைல ?Sத ேபா� உெச�6 மாைல ?Sத ேபா� உ    

பாத ெச�6க பட இடெமலாபாத ெச�6க பட இடெமலாபாத ெச�6க பட இடெமலாபாத ெச�6க பட இடெமலா    

.ேதாடகளாŒ 6லப .ேதாடகளாŒ 6லப .ேதாடகளாŒ 6லப .ேதாடகளாŒ 6லப ெதாடŒனெதாடŒனெதாடŒனெதாடŒன....’’’’17 17 17 17     

    

பா=ய நா= ஏபட ெவள ெப�ž காரணமாக பா=ய மன 

வீ�ெகா�வைர அைண க�வதž வரேவ� எ	 ஆைனŞடா.  

வ% எ# Aதா= தனா ம 8மக 7=யா� எ	 ஈசைன 

ேவ=னா ஈசேன வ%காக ம 8மக வதா எ	 %�?ைளயாட 

6ராண W	Œற�.    

    

‘‘‘‘கடன கன	 ேவத ைகŞ ெபா <ர6 வாŒகடன கன	 ேவத ைகŞ ெபா <ர6 வாŒகடன கன	 ேவத ைகŞ ெபா <ர6 வாŒகடன கன	 ேவத ைகŞ ெபா <ர6 வாŒ    

அட7 அள- இலாத உŞகF ஆக ஆக அட7 அள- இலாத உŞகF ஆக ஆக அட7 அள- இலாத உŞகF ஆக ஆக அட7 அள- இலாத உŞகF ஆக ஆக     

ெகாடவ 7�Œ வீ* 6ைடதன Wைடேயா�ெகாடவ 7�Œ வீ* 6ைடதன Wைடேயா�ெகாடவ 7�Œ வீ* 6ைடதன Wைடேயா�ெகாடவ 7�Œ வீ* 6ைடதன Wைடேயா�    

ம தைன உைட< ெகா= மைறதன Mைறத ேசா%ம தைன உைட< ெகா= மைறதன Mைறத ேசா%ம தைன உைட< ெகா= மைறதன Mைறத ேசா%ம தைன உைட< ெகா= மைறதன Mைறத ேசா%....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((%�?ைளயாட 6ராண%�?ைளயாட 6ராண%�?ைளயாட 6ராண%�?ைளயாட 6ராண....3226322632263226))))    

    

*வ வ%Şட வாŒ %ற <=காக ம 8மதா.  ம 8மத கைள6 

ேமšட அச%யா }Œ?�Œறா.  அைண க� இட%ž வத பா=ய 

மன, ேவைல ெசயாம }Œ ெகா� இ�ž *வ ெப�மா 

7�Œ <ரபா அ=� ?�Œறா *வ R� பட அ= ஒெவா� 

�வரா*க@ R� பட�.  ‘‘‘‘மாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறனமாபழ ஊş மன žŞக அSŒறன’’’’ எற 

க?ைதŞ <� - 8த%ர%ž, *வெப�மா - கா%ய=கைளY, 

பா=ய - ஆŒேலயைரY žŠŒற உவைம ப=மகளாž. 

 

                                        ‘‘‘‘காவகாவகாவகாவ’’’’ எ# க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக ?Oக 8த%ரமா 

வானைத பாŒற�.  உ ைக?ரகேளா 8த%ரGலாம வீ=žேளேய 

அைடப� ŒடŒற�, அ� ேபால இ%ய மக 8த%ர இலாம இ%ய 

நா=ேலேய அ=ைமகளா இ�Œறன எற க�ைத W	Œறா.    
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‘‘‘‘?Oக ?Oக ?Oக ?Oக     

நச%ரகைள வ�=னாKநச%ரகைள வ�=னாKநச%ரகைள வ�=னாKநச%ரகைள வ�=னாK    

?ரகெளனேவா?ரகெளனேவா?ரகெளனேவா?ரகெளனேவா    

ஜன க<கேளா� தாஜன க<கேளா� தாஜன க<கேளா� தாஜன க<கேளா� தா....’’’’18 18 18 18     

?Oக இ%யா?ž, நச%ரக ம	 ?ரக மகFž, ஜன 

க<க 8த%ரGலாத%ž ப=மகளா கா* த� உவைம 

ப=மமாž.     

    

                                    ‘‘‘‘மல ெசŠ?லாத ேசாைலYமல ெசŠ?லாத ேசாைலYமல ெசŠ?லாத ேசாைலYமல ெசŠ?லாத ேசாைலY, , , , தாமைர மலராத ெபாைகYதாமைர மலராத ெபாைகYதாமைர மலராத ெபாைகYதாமைர மலராத ெபாைகY, , , , <ைற <ைற <ைற <ைற 

ேதாறாத வான7 மக இலாத இேதாறாத வான7 மக இலாத இேதாறாத வான7 மக இலாத இேதாறாத வான7 மக இலாத இவா- ஒபானைவேயயாவா- ஒபானைவேயயாவா- ஒபானைவேயயாவா- ஒபானைவேயயா....    

    

ெதாŒள மல�ைத ?லாத ேசாைலYெதாŒள மல�ைத ?லாத ேசாைலYெதாŒள மல�ைத ?லாத ேசாைலYெதாŒள மல�ைத ?லாத ேசாைலY 

6Œள தாமைர நகாத ெபாைகY6Œள தாமைர நகாத ெபாைகY6Œள தாமைர நகாத ெபாைகY6Œள தாமைர நகாத ெபாைகY    

GŒள <ைற?8 <லாத அ%YGŒள <ைற?8 <லாத அ%YGŒள <ைற?8 <லாத அ%YGŒள <ைற?8 <லாத அ%Y    

மகைள இலாேதா மைனY ஒžேமமகைள இலாேதா மைனY ஒžேமமகைள இலாேதா மைனY ஒžேமமகைள இலாேதா மைனY ஒžேம....’’’’19191919                                                                                                                                                                                ((((�ளாம\�ளாம\�ளாம\�ளாம\::::413413413413))))    

 

�ளாம\Ş வ� பாட žழைத ெசவ இலாத வா- ஒ� வாவல 

எ	 W	Œற�.  ஆனா, ‘‘‘‘தா ெமாOŞ தாலா�தா ெமாOŞ தாலா�தா ெமாOŞ தாலா�தா ெமாOŞ தாலா�’’’’ எற க?ைதŞ ஆb 

ெபb 8ககைள ம�ேம ெசாதமாŒ ெகா� அத பயனாக ெபற 

žழைதைய அ*க எ	 ?�?�Œறாக. 

 

‘‘‘‘வீைணகைள R=வீைணகைள R=வீைணகைள R=வீைணகைள R=    

ர*ž Iர*ž Iர*ž Iர*ž Iகககக    

அதஅதஅதஅத    

வரகைள ம�வரகைள ம�வரகைள ம�வரகைள ம�    

அபவர எபேதா அபவர எபேதா அபவர எபேதா அபவர எபேதா ????....’’’’20  20  20  20      

இ% வீைண ஆ ெப இ�வş WடைலY, 8வரக žழைதையY 

உவைமயாக கா*ப�% வத உவைம ப=மகளாž.    
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                                        ‘‘‘‘உ%� கன-கஉ%� கன-கஉ%� கன-கஉ%� கன-க’’’’ எ# க?ைத க@மக எனப� பரைதயş 

ஆைசகைளY, �பகைளY ?ளžŒற�.  %�தக ேதவ ?ைலமக 

எ	 அைழகப� பரைதயைர க@மக எ	 W	Œறா.  அவகF 

ஒSக ெநŠேயா� தா வாதாக எ	 W	Œறா.    

    

‘‘‘‘க@மக ேநசநலா க@மக ேநசநலா க@மக ேநசநலா க@மக ேநசநலா ைகெபா� கவ ெகாவைகெபா� கவ ெகாவைகெபா� கவ ெகாவைகெபா� கவ ெகாவ’              ’              ’              ’              ((((நş?�தநş?�தநş?�தநş?�த::::15151515::::3333))))    

    

?ைலமக@ Mைலைய ?ளக வ� இக?ைத, படŒ ஏŠ ைவத 

8ைமயா படž நக�வதž *ரமமாக இ�ž படைக ெசK�பவ 

த#ைடய இர� ைகக@னா மாŠமாŠ படைக ெசK�வ, அெபாS� 

8ைம தாகாம படž த�மா	,  அ� ேபால ?ைலமகF ஆடவşட 

W�Œறா. ��6 ைகமா	வைத ேபால அவF பல ஆடவேரா� W�Œறா.  

உண?காக இவ க@மகளாŒறா, இவ@ட வ�பவகFž இவேள 

உணவாŒறா.    

    

‘‘‘‘இளைம படžக@இளைம படžக@இளைம படžக@இளைம படžக@    

ஏŠைவத 8ைம 8ம�ஏŠைவத 8ைம 8ம�ஏŠைவத 8ைம 8ம�ஏŠைவத 8ைம 8ம�    

க0ş ந�?ெலா�க0ş ந�?ெலா�க0ş ந�?ெலா�க0ş ந�?ெலா�    

கடபயணகடபயணகடபயணகடபயண........................அலஅலஅலஅல........................அலஅலஅலஅல............................    

உட பயணஉட பயணஉட பயணஉட பயண!!!!    

    

��6க ைகமா	��6க ைகமா	��6க ைகமா	��6க ைகமா	    

8ைமதாக 7=யாம8ைமதாக 7=யாம8ைமதாக 7=யாம8ைமதாக 7=யாம    

படேக *லசமயபடேக *லசமயபடேக *லசமயபடேக *லசமய    

பத	 பத	 பத	 பத	 ––––    

ைக காகைக காகைக காகைக காக    

உடெபலாஉடெபலாஉடெபலாஉடெபலா    

உத	உத	உத	உத	!!!!    

    

பாைய 8�= ைவதாபாைய 8�= ைவதாபாைய 8�= ைவதாபாைய 8�= ைவதா    
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ப* பயணப* பயணப* பயணப* பயண................................    

பா?ş� 6றபடாபா?ş� 6றபடாபா?ş� 6றபடாபா?ş� 6றபடா    

இெனா� ப*žஇெனா� ப*žஇெனா� ப*žஇெனா� ப*ž    

இைரயாžஇைரயாžஇைரயாžஇைரயாž    

M* பயணM* பயணM* பயணM* பயண....’’’’21 21 21 21              

 

இேக படž, ��6, பா, ப*, M* ஆŒய ெசாக ப=மகளாக வ�ள�.  

படž - ?ைலமகைளY, ��6 - அவ ைகமா	வைதY, ப* - அவFைடய 

ஏைமையY, M* - அவேள உணவாŒறா எபைத உண� உவைம 

ப=மகளாž. 

    

          அŠவான� உட<Š உடாவ%ைல.  ஆைகயா அ� உட 

உ	6களா உப%யாவேதயாž, அதனா உடைல ெகா�  அதேகற 

சாதன ெசய ேவ=ய� அவ*யமாŒற�.    

‘‘‘‘உட<னா அŠ உண- தா இைலஉட<னா அŠ உண- தா இைலஉட<னா அŠ உண- தா இைலஉட<னா அŠ உண- தா இைல    

உட<னா உEயேத யாஉட<னா உEயேத யாஉட<னா உEயேத யாஉட<னா உEயேத யா....’             ’             ’             ’                                                                                             ((((ஔைவ žறஔைவ žறஔைவ žறஔைவ žற....உட< பயஉட< பயஉட< பயஉட< பய....15151515))))    

    

உட< பயைன ெகா� க@மக த வாைகைய நட%Œறா எ	 

‘‘‘‘உ%� கன-கஉ%� கன-கஉ%� கன-கஉ%� கன-க’’’’ எ# க?ைதŞ 7.  ேமதா W	Œறா.  ேமK, அவ 

படைக க@மகFž உவைமயாக W	Œறா.  படŒ ஏŠ பயன ெசபவக 

கைரைய ெசறைடŒறாக, கைரைய ெசறைடத� படž கŞ	களா 

கடப�Œற�, அ� ேபால க@மகF தEட வ�பவகFž இவ 

படகாŒறா.  படž Wட கŞ	களா கடப�Œற� நமž A	 7=8க 

ேபா�பவக இைலேய என ஏžŒறா எ	 W	Œறா. 

 

‘‘‘‘கைரேசர Mைன�கைரேசர Mைன�கைரேசர Mைன�கைரேசர Mைன�    

கலž படžகைளகலž படžகைளகலž படžகைளகலž படžகைள    

ெசK�ேவாெசK�ேவாெசK�ேவாெசK�ேவா    

கைரெச	 ேசவ��கைரெச	 ேசவ��கைரெச	 ேசவ��கைரெச	 ேசவ��    
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அேபா�அேபா�அேபா�அேபா�............................    

படžக ெவ	படžக ெவ	படžக ெவ	படžக ெவ	    

பாைவயாளக தாபாைவயாளக தாபாைவயாளக தாபாைவயாளக தா!!!!    

    

க�ப=�žக�ப=�žக�ப=�žக�ப=�ž    

கைட படžžகைட படžžகைட படžžகைட படžž    

கா7ைள� ?டாகா7ைள� ?டாகா7ைள� ?டாகா7ைள� ?டா    

கைரேயŠ ?�ெம	கைரேயŠ ?�ெம	கைரேயŠ ?�ெம	கைரேயŠ ?�ெம	    

கŞ	களா இ	ŒகŞ	களா இ	ŒகŞ	களா இ	ŒகŞ	களா இ	Œ    

க= ைவ�க= ைவ�க= ைவ�க= ைவ�    

7=8 ேபா�Œறாக7=8 ேபா�Œறாக7=8 ேபா�Œறாக7=8 ேபா�Œறாக    

    

படபடபடபடžக அேபா� žக அேபா� žக அேபா� žக அேபா�     

7b7b� ெகாF7b7b� ெகாF7b7b� ெகாF7b7b� ெகாF::::    

    

‘‘‘‘நாக ேவ�வ�நாக ேவ�வ�நாக ேவ�வ�நாக ேவ�வ�    

7=8க தா7=8க தா7=8க தா7=8க தா    

A	 7=8கA	 7=8கA	 7=8கA	 7=8க!!!!’’’’22222222 

 

இ% படž - க@மகFž, கŞ	 - மாகய%ž, 7=8க – 

%�மண%ž உவைமயாக வ� கா*ப�%ய உவைம ப=மகளாž.    

    

                                        ‘‘‘‘அ�ேக இ�ž ெப�மகைள அŠ� பழŒ நபய ெபறாமஅ�ேக இ�ž ெப�மகைள அŠ� பழŒ நபய ெபறாமஅ�ேக இ�ž ெப�மகைள அŠ� பழŒ நபய ெபறாமஅ�ேக இ�ž ெப�மகைள அŠ� பழŒ நபய ெபறாம, , , , ஒ�வ ஒ�வ ஒ�வ ஒ�வ 

கால கOப�கால கOப�கால கOப�கால கOப�, , , , த�şேல இ�ž ஒேர ஒ� தைமயா தண	 8ைன த�şேல இ�ž ஒேர ஒ� தைமயா தண	 8ைன த�şேல இ�ž ஒேர ஒ� தைமயா தண	 8ைன த�şேல இ�ž ஒேர ஒ� தைமயா தண	 8ைன 

Iைர ந�ெரன க�தாம கOபவ அŠ?லா தைம ேபாற�Iைர ந�ெரன க�தாம கOபவ அŠ?லா தைம ேபாற�Iைர ந�ெரன க�தாம கOபவ அŠ?லா தைம ேபாற�Iைர ந�ெரன க�தாம கOபவ அŠ?லா தைம ேபாற�....    

 

    

பாş பற< ப\8ைன ெத0பாş பற< ப\8ைன ெத0பாş பற< ப\8ைன ெத0பாş பற< ப\8ைன ெத0    

ஓ� உைமŞ ஓ� உைமŞ ஓ� உைமŞ ஓ� உைமŞ இகேதா ேபாலஇகேதா ேபாலஇகேதா ேபாலஇகேதா ேபால    

காணா� கOத ைவக காணாகாணா� கOத ைவக காணாகாணா� கOத ைவக காணாகாணா� கOத ைவக காணா    

வOநாž இரžஎ ெநசஅவவOநாž இரžஎ ெநசஅவவOநாž இரžஎ ெநசஅவவOநாž இரžஎ ெநசஅவ    

கOெமசாய காெடா	 MைனேதகOெமசாய காெடா	 MைனேதகOெமசாய காெடா	 MைனேதகOெமசாய காெடா	 Mைனேத’’’’23232323                                                                                                                                    ((((6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	....176176176176))))    
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6றநா�Š க�ைத ஒ� வ� ‘‘‘‘ேகாடபாகேகாடபாகேகாடபாகேகாடபாக’ ’ ’ ’ எ# க?ைதŞ 

ந=ைக ந=ககைள < ெதாட� ர*கக ெசŒறாக எபைத 

?ளžŒற�.  மலகைள 8Š வ�க இ�பைத ேபால %ைரபட 

ந=ககைள 8Š ர*கக ெசŒறாக.  ேத Œைடகாம வ�க 

வா�வைத ேபால %ைரபட ந=ககைள காண ெசற ர*கக 

அவகைள பாக 7=யாம வா�Œறாக.    

    

‘‘‘‘அடடாஅடடாஅடடாஅடடா.... .... .... .... இ� ஓஇ� ஓஇ� ஓஇ� ஓ    

அ%சய அ%சய அ%சய அ%சய     நநநநததததவனவனவனவன    

மலகெளலாமலகெளலாமலகெளலாமலகெளலா    

*றக=Œறன*றக=Œறன*றக=Œறன*றக=Œறன    

< ெதாடŒற< ெதாடŒற< ெதாடŒற< ெதாடŒற    

வ�க தாவ�க தாவ�க தாவ�க தா    

வா= உ%Œறனவா= உ%Œறனவா= உ%Œறனவா= உ%Œறன!!!!’’’’24242424 

 

இேக மலக %ைரபட ந=ககFž வ�க ர*ககFž 

உவைமகளாக வ� கா*ப�� உவைம ப=மகளாž.    

    

                                        ‘‘‘‘ஒ� *ன žழைதŞ ைகŞ 6தக இ�தா பாபவக என ஒ� *ன žழைதŞ ைகŞ 6தக இ�தா பாபவக என ஒ� *ன žழைதŞ ைகŞ 6தக இ�தா பாபவக என ஒ� *ன žழைதŞ ைகŞ 6தக இ�தா பாபவக என 

ெசாKவாகெசாKவாகெசாKவாகெசாKவாக.  .  .  .  ““““žழைதžழைதžழைதžழைத................சமதா இ�கbசமதா இ�கbசமதா இ�கbசமதா இ�கb.  .  .  .  6தகைத ŒO*ட 6தகைத ŒO*ட 6தகைத ŒO*ட 6தகைத ŒO*ட 

Wடா�Wடா�Wடா�Wடா�” ” ” ” எபாகஎபாகஎபாகஎபாக.  .  .  .  ஆனா க?ேகா அ� ரžமா ?%யாசமாக ஆனா க?ேகா அ� ரžமா ?%யாசமாக ஆனா க?ேகா அ� ரžமா ?%யாசமாக ஆனா க?ேகா அ� ரžமா ?%யாசமாக 

கவைலபடாகவைலபடாகவைலபடாகவைலபடா....    

    

6தக6தக6தக6தககேள சமதாக இ�ககேள சமதாக இ�ககேள சமதாக இ�ககேள சமதாக இ�க    

žழைதகைளžழைதகைளžழைதகைளžழைதகைள    ŒO� ?டா_கŒO� ?டா_கŒO� ?டா_கŒO� ?டா_க....’’’’25 25 25 25     

    

இக�ைதேய 7.  ேமதா அவகF ‘‘‘‘7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட7�Œ ஒ� Aைட’’’’ எ# 

க?ைதŞ W	Œறா.  žழைதக ப@ž அ%கமான பாட6தககைள 

எ�� ெசŒறாக.  அ� அவகFž 8ைமயாக இ�Œற�.  ப@Ş 
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அவக அகப� இ�ப� �ைத அேசாகவன% *ைறப� இ�பைத 

ேபால உள� எŒறா.    

    

‘‘‘‘ேமைதகேமைதகேமைதகேமைதக    

இேபா�இேபா�இேபா�இேபா�    

�ைதக மா%ş�ைதக மா%ş�ைதக மா%ş�ைதக மா%ş    

*ைற *ைற *ைற *ைற Ş�ŒறாகŞ�ŒறாகŞ�ŒறாகŞ�Œறாக    

அேசாக வன%லலஅேசாக வன%லலஅேசாக வன%லலஅேசாக வன%லல    

ேசாகவன%ேசாகவன%ேசாகவன%ேசாகவன%!!!!26262626 

 

இேக �ைத žழைதகFž, *ைற ப@கFž வ� கா*ப�%ய 

உவைம ப=மகளாž.    

 

          உழவக உலக% இதய�=6 ேபாறவக, இதய M	?டா 

உட இயக M	?�.  உழவக தக ெதாOைல ெசயா� 

M	%?டா, இத உலக இயகா� M	 ?� எ	 %�வFவ 

W	Œறா.    

    

‘‘‘‘உSவா உலகதாž ஆ\அஃதறா�உSவா உலகதாž ஆ\அஃதறா�உSவா உலகதாž ஆ\அஃதறா�உSவா உலகதாž ஆ\அஃதறா�    

    எSவைர எலா ெபா	�எSவைர எலா ெபா	�எSவைர எலா ெபா	�எSவைர எலா ெபா	�.                                                      (.                                                      (.                                                      (.                                                      (%�žற%�žற%�žற%�žற....104104104104))))    

    

உழ- ெதாOைலஉழ- ெதாOைலஉழ- ெதாOைலஉழ- ெதாOைல ெசயா� ெசயா� ெசயா� ெசயா�, , , , ேவ	 ெதாO ெச� வாைக நட� பவ�ž ேவ	 ெதாO ெச� வாைக நட� பவ�ž ேவ	 ெதாO ெச� வாைக நட� பவ�ž ேவ	 ெதாO ெச� வாைக நட� பவ�ž 

அசா\யாக இ�� அவகைள தாžதலாஅசா\யாக இ�� அவகைள தாžதலாஅசா\யாக இ�� அவகைள தாžதலாஅசா\யாக இ�� அவகைள தாžதலா, , , , உழவ உலகதா�ž உழவ உலகதா�ž உழவ உலகதா�ž உழவ உலகதா�ž 

அசா\ ேபாறவ உ	%யானவகஅசா\ ேபாறவ உ	%யானவகஅசா\ ேபாறவ உ	%யானவகஅசா\ ேபாறவ உ	%யானவக.  .  .  .  அவக அசா\ ேபா உ	%யாக அவக அசா\ ேபா உ	%யாக அவக அசா\ ேபா உ	%யாக அவக அசா\ ேபா உ	%யாக 

தகள� ெதாOš ஈ�ப� இ�பதா தா உலக% மற ெதாOš தகள� ெதாOš ஈ�ப� இ�பதா தா உலக% மற ெதாOš தகள� ெதாOš ஈ�ப� இ�பதா தா உலக% மற ெதாOš தகள� ெதாOš ஈ�ப� இ�பதா தா உலக% மற ெதாOš 

ஈ�பஈ�பஈ�பஈ�ப� இ�பவக Mைலயாக� இ�பவக Mைலயாக� இ�பவக Mைலயாக� இ�பவக Mைலயாக, , , , Mம%யாக தக ெதாOš Mம%யாக தக ெதாOš Mம%யாக தக ெதாOš Mம%யாக தக ெதாOš 

ஈ�ப�ளாகஈ�ப�ளாகஈ�ப�ளாகஈ�ப�ளாக....’’’’27  27  27  27          

    

                                ‘‘‘‘ெசாகெசாகெசாகெசாக’’’’ எ# க?ைதŞ 7.  ேமதா அவக உழவ#ž 

க?ஞைரY ெநபŞகFž க?ஞE க?ைதகைளY உவைமயாக 



115 
 

W	Œறா.  உழவ வயš உS� ?ைத ெநைல ?ைதŒறா.  அதனா 

ெந பŞக ?ைளய ெதாடžŒறன.  அ� ேபால க?ஞ# தாக@ 

எS�ேகாலா அவன� எS�கைள ?ைதŒறா க?ைதக எ# பŞ 

?ைளய ெதாடžŒற�. 

 

‘உழவE ஏ 7ைனஉழவE ஏ 7ைனஉழவE ஏ 7ைனஉழவE ஏ 7ைன    

உழ ெதாடŒனாஉழ ெதாடŒனாஉழ ெதாடŒனாஉழ ெதாடŒனா    

கழE ெப கழE ெப கழE ெப கழE ெப ----    அவ அவ அவ அவ     

கப மைடŒறாகப மைடŒறாகப மைடŒறாகப மைடŒறா....    

    

தாகைளதாகைளதாகைளதாகைள    ேபனாேபனாேபனாேபனா    

தSவ ெதாடŒனாதSவ ெதாடŒனாதSவ ெதாடŒனாதSவ ெதாடŒனா    

எகஎகஎகஎக    

ேபப�ž Wடேபப�ž Wடேபப�ž Wடேபப�ž Wட    

<ரசவ ேவதைன<ரசவ ேவதைன<ரசவ ேவதைன<ரசவ ேவதைன....’’’’28282828 

 

இேக உழவ  க?ஞ#ž, கப – பŞகFž, <ரசவேவதைன – 

க?ைதகFž வ�ள உவைம ப=மகளாž.    

    

                                        ‘‘‘‘க%ேரா மைறத� தாமைர 7தšய .க ž?Y அைவக%ேரா மைறத� தாமைர 7தšய .க ž?Y அைவக%ேரா மைறத� தாமைர 7தšய .க ž?Y அைவக%ேரா மைறத� தாமைர 7தšய .க ž?Y அைவ, , , , காதல காதல காதல காதல 

<ş- உடான ேபா� W6 க6ைடய மக@ 7க ேபாறன<ş- உடான ேபா� W6 க6ைடய மக@ 7க ேபாறன<ş- உடான ேபா� W6 க6ைடய மக@ 7க ேபாறன<ş- உடான ேபா� W6 க6ைடய மக@ 7க ேபாறன....    

    

    

காதலா அகற ேபா%காதலா அகற ேபா%காதலா அகற ேபா%காதலா அகற ேபா%    

                    க6ைட மக@ ேபாலக6ைட மக@ ேபாலக6ைட மக@ ேபாலக6ைட மக@ ேபால    

ேபாெதலா ž?த ெபாைகேபாெதலா ž?த ெபாைகேபாெதலா ž?த ெபாைகேபாெதலா ž?த ெபாைக    

                    தாமைர ெபாš- Iகதாமைர ெபாš- Iகதாமைர ெபாš- Iகதாமைர ெபாš- Iக....’’’’29 29 29 29                                                                                                                                                                         ((((�ளாம\�ளாம\�ளாம\�ளாம\....1029102910291029) ) ) )  

 

 

                                            ‘‘‘‘நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக’’’’ எ# க?ைத :š 7.  ேமதா அவக 

ெப\ 7கைத žள% .� இ�ž தாமைர  .ேவா� ஒ<�Œறா.  
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žள% தாமைர . .ப� ேபால ஜனக@ ெப\ 7க ெதşŒற� 

எŒறா.    

    

‘‘‘‘க<களா ஆனக<களா ஆனக<களா ஆனக<களா ஆன    

žளகைளžளகைளžளகைளžளகைள    

க� ெகாேடக� ெகாேடக� ெகாேடக� ெகாேட    

உஉஉஉ    

தாமைர 7கதாமைர 7கதாமைர 7கதாமைர 7க    மல�மல�மல�மல�    

ஜனகஜனகஜனகஜனக    

எ	எ	எ	எ	!!!!’’’’30   30   30   30   
 

 

இேக தாமைர - ெப\ž, žள - ஜன க<கFž உவைமயாக 

வ� கா*ப�%ய உவைம ப=மகளாž.    

 

�$)க� 

           ப=ம எற ெசா ‘‘‘‘இேமஇேமஇேமஇேம’’’’ எபைத žŠž எ	 நா 7ேப 

கேடா.  ப=ம 1960க@ தா க?ைதக@ இட ெபறெதாடŒய�.  

ஆனா ப=ம எற ெபய இலாமேலேய %�žற, சக இலŒயக, 

ெதாகா<ய, %�ெதாட 6ராண ேபாறைவக@ ப=மமக இட 

ெப	 இ�Œறன.   

 

‘‘‘‘?ெணS� ?ெணS� ?ெணS� ?ெணS� = = = = žறžறžறžற,,,,    

ஆகாய% எS� எS� அO� ?�வ� ேபாலஆகாய% எS� எS� அO� ?�வ� ேபாலஆகாய% எS� எS� அO� ?�வ� ேபாலஆகாய% எS� எS� அO� ?�வ� ேபால, , , , கள-கால% அ* கள-கால% அ* கள-கால% அ* கள-கால% அ* 

மைற� ஒSŒன žறமைற� ஒSŒன žறமைற� ஒSŒன žறமைற� ஒSŒன žற, , , , க6 கால% அO� ஒOவதாŞ	 எ	 க6 கால% அO� ஒOவதாŞ	 எ	 க6 கால% அO� ஒOவதாŞ	 எ	 க6 கால% அO� ஒOவதாŞ	 எ	 

தைலவ ?ய� W	 MைலY உ� எŒறா ெதாகா<யதைலவ ?ய� W	 MைலY உ� எŒறா ெதாகா<யதைலவ ?ய� W	 MைலY உ� எŒறா ெதாகா<யதைலவ ?ய� W	 MைலY உ� எŒறா ெதாகா<ய....    

““““அதர� எS%ய எS% மானஅதர� எS%ய எS% மானஅதர� எS%ய எS% மானஅதர� எS%ய எS% மான    

    வத žற வOெகட ஒSகவத žற வOெகட ஒSகவத žற வOெகட ஒSகவத žற வOெகட ஒSக””””    
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எப� அ:பா? பž%எப� அ:பா? பž%எப� அ:பா? பž%எப� அ:பா? பž%, , , , கள? க உடாŒய žற க< கள? க உடாŒய žற க< கள? க உடாŒய žற க< கள? க உடாŒய žற க< 

இலாம ேபாž எற க�� ெபா�ைள ெத@-	�வதž ?\ இலாம ேபாž எற க�� ெபா�ைள ெத@-	�வதž ?\ இலாம ேபாž எற க�� ெபா�ைள ெத@-	�வதž ?\ இலாம ேபாž எற க�� ெபா�ைள ெத@-	�வதž ?\ 

எS� எS� ேதாறா� அO�?� Mைலைய ெதாட6 எS� எS� ேதாறா� அO�?� Mைலைய ெதாட6 எS� எS� ேதாறா� அO�?� Mைலைய ெதாட6 எS� எS� ேதாறா� அO�?� Mைலைய ெதாட6 

ப�%Ş�பதா இ� க�� ப=ம ஆŒய�ப�%Ş�பதா இ� க�� ப=ம ஆŒய�ப�%Ş�பதா இ� க�� ப=ம ஆŒய�ப�%Ş�பதா இ� க�� ப=ம ஆŒய�....’’’’31313131  இைவ க�� 

ெபா�Fž கா* ெபா�ளா அைமத உவைம ப=மமாž.  ெதாகா<ய 

கால% ெதாடŒய ப=மக ேவ ?� <ரG, அ�ரžமா, 7. ேமதா 

ேபாற எS� இயக க?ஞக@ கால% பŞராŒ, இகால 

க?ஞகளா ெசO6ற வள� வ�Œற� எனலா.  
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5.     ேமல�, ப.113    
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26.    7.  ேமதா, ஒ.இ.*., ப.21    

27.    Œ.  இராேஜ%ர, 7�, ப.214    

28.    7.  ேமதா, 7க�ž 7க, ப.55    
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�%9���%9���%9���%9�� 

          இலŒய% இ�ž எத வ=வ%ž இலாத தE*ற6 

க?ைதž உ�, க?ைத எப� ஒ� கைதயாகேவா, ஒ� த�வமாகேவா, 

ஒ� ம��வ žŠபாகேவா, ஒ� க\த வாபாடாகேவா, ஒ� உைரயாகேவா, 

ஒ� நாடகமாகேவா, ஒ� ப%லாகேவா, ஒ� ேக?யாகேவா இ�கலா.  ஒ� 

ெமாOŞ ெசSைமY, வளைமY, வšைமY, ெசŠைவY க?ைதயா 

ம�ேம எ�%யப இயK.    

 

          க?ஞக க?ைதகைள எSத ேவ=யவகேள த?ர, _-கைள தர 

ேவ=யவகளல எற ஒ� க�� Mல-Œற�.  ஆனா, இைதY தா= 

நைட 7ைறŞ பல க?ஞக *றத *ககFž உşய _-கைள 

த�Œறாக எபேத உைம ஆž தG ெமாOயா ம�GŠ உலŒ 

எலா ெமாOக@K இ� ேந%�Œற�.  அ=ைமபட இ%யா? Mல?ய 

பேவ	  *ககைள கட பார%யா ஆனத Wதா=, வரேவ	 

?�தைல ெபற இ%யா 7ேனற ேவ� எபைதY கபைனŞேலேய 

க�, ““““7ப� ேகா= ஜனக 7Sைமž ெபா�-டைம7ப� ேகா= ஜனக 7Sைமž ெபா�-டைம7ப� ேகா= ஜனக 7Sைமž ெபா�-டைம7ப� ேகா= ஜனக 7Sைமž ெபா�-டைம, , , , ஒ<லாஒ<லாஒ<லாஒ<லாத த த த 

ச7தாய உலக%ெகா� 6�ைமச7தாய உலக%ெகா� 6�ைமச7தாய உலக%ெகா� 6�ைமச7தாய உலக%ெகா� 6�ைம”””” எ	 எS%னா.  

 

          ஒெவா� க?ஞ# இவா	 தா வாS கால% *ககைள 

எ\ பா� அவŠž _ைவ ேத�வதž 7ய*Œறா.  *ல 

க?ஞக _- எ� எபைத அŠயாத காரணதா அைத பா�வதž 

7ைனவ%ைல.  ஆனா உFண* ேவக7, ச7தாய 

ெபா	6ண*Y Mைறத க?ஞக *ககைள ெவ	மேன 

*%şபேதா� M	?டாம அவைற _பதகான வOகைள ப=மக, 

žŠB�க, ெதாமக ேபாற உ%க@ வாŞலாக க?ைதக@ 

ெவ@ப��Œறாக. 
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          இத வşைசŞ, 7.  ேமதா அவக பேவ	 *ககைள த7ைடய 

க?ைதக@ ஆராŒறா.  அவைற ப=மக@ Aல ெவ@ப�த- 

ெசŒறா.  *ககைள *தşபேதா� M	 ?�வ�, ச7தாய 

�ேக�கFகான _ைவ காட 7யவ�, ேசாஷšச எதாத வாத 

எ	 ெசாலப�Œற�.  க?ஞ ேமதா எதாதவாதேதா� M	?டாம 

_-கைள தரW=யவராக- %கŒறா இதž  அவ�ைடய க?ைதக@ 

பŞ	 வ� ப=மகேள சா	களாž. 

 

          ப=ம ஒைற இெனாறாக ெசாவ� மனதா அல� 

கக@னா காb Mக*கைள கா*ப��வ� ப=மமாž.  உவைம, 

உ�வக, žŠB� எலாேம ப=மக தா ப=ம% வைகக இைவயாž.  

1960196019601960க வைர இதைன ‘கபைன’ எறன, 1960196019601960க@ எS� ப%şைக 

இயக ேதாŠய� இதைன ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம’’’’ எறன.  ெசாகளா மன% 

ேதா	?கப� கா* அல� ?பேம ப=மமாž.  க?ைத ப=மக 

Aலேம ேப8Œற� எ	 எஎஎஎ. . . . ஏஏஏஏ.  .  .  .  mஃமாmஃமாmஃமாmஃமா அவக W	Œறா. 

 

          ப=ம வாசகE கபைன Aலேம ?ş� 7Sைம ெகாள 7=Y.  

க?ைதŞ வ�Œற ஒ� கா*ைய, உண- தள% 6ş� ெகாவதž 

கபைன தள% உ�வŒ� காபதž ப=ம உத-Œற�.  க?ைதŞ 

ெசŠ- எப� ெவ	மேன வ=வப6 அல 8�கமான அல� ெசŠவான 

ப=ம�ட அ� எ@தாக ?ளŒ ெகாளப�Œற�.  க?ைதž ப=ம 

எப� ஒ� வ�\6 உ%யாž.  ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ 

எற இவா? ேமதா அவக ப=மக@ வாŞலாக W	Œறா 

எபைதY, தE மEதE அறாட வா? ப=மக காணப�Œறன 

எபைத த க?ைதŞனா ?ளŒயவ 7.  ேமதா எபைத நžணர 

7=Œற�.  7.  ேமதா? க?ைதக@ ப=மக எ# இவா- நாž 

இயலாக <şகப�, 7த இயš ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம    ஓஓஓஓ    அŠ7கஅŠ7கஅŠ7கஅŠ7க’’’’ எற தைல<K, 
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இரடா இய ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    கா*கா*கா*கா*    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எற 

தைல<K, Aறா இய ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    žŠB�žŠB�žŠB�žŠB�    

ப=மகப=மகப=மகப=மக’ ’ ’ ’ எற தைல<K, நாகா இய ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    

உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எற தைல<K  ஆ- ெசயபட� இவா? 

7=-க < வ�மா	 காணலா. 

 

          ‘‘‘‘ப=மப=மப=மப=ம    ஓஓஓஓ    அŠ7கஅŠ7கஅŠ7கஅŠ7க’’’’ எ# தைல< அைமத 7த இயš ப=ம, 

ப=ம%ž அகரா% W	 ெபா�க, ப=ம% ேதாற வள*, ப=ம 

க?ஞக@ க��க, ப=ம% வைகக, ெதாம, žŠB� 

ஆŒயவŠகான ?ளகக இவா? Wறப�ள�. 

 

                                        ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    கா*கா*கா*கா*    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எ# இரடா 

இயš அர*ய வா%க@ ேபாž, ெபக@ Mைலக, மதக@ 

ெவŠக, 8த%ர ேபாராட %யாŒக@ %யாகக ேபாறவைற கா* 

ப=மக@ Aல 7.  ேமதா அவக எவா	 W	Œறா எபைதY, 

உவைம ப=ம ம	 žŠB� ப=ம%கான ?ளககF, ப=ம 

ேசாழ கால *ப கைலŞš�ேத காணப�வைதY, க?ைதக@ 

ப=மக க?ைதŞ *ற6 க�% வ�வைதY இவா? Aல அŠய 

7=Œற�. 

 

          ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    žŠB�žŠB�žŠB�žŠB�    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எ# Aறா 

இயš ேமதா அவக சAக% Mல- அவலக, சமய, ெதாம, 

அர*ய, 8த%ர பŠய க��கைள எவா	 žŠB� ப=மக@ 

Aல WŠŒறா எபைதY, žŠB�க க?ைதக@ ஒ� அகமாக 

?ளžவைதY, க?ைதŞ ம� žŠB�க காணபட?ைல *ப 

கைலŞK ம	 <ற �ைறக@K காணப�வைதY இவா? 

7=-க எ�%ய6Œற�. 



123 
 

          ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@க?ைதக@    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    ப=மகப=மகப=மகப=மக’’’’ எ# நாகா 

இயš உவைமகான ?ளககF, உவைமக ப=மக@ எவா	 

பŞ	 வ�ள� எபைதY, ப=ம எற ெபய இலாமேல %�žற, 

ெதாகா<ய, சக இலŒயக, %�ெதாட 6ராண ேபாறவŠ 

இட ெப	Œற� எபைதY  இவா? 7=-க ெதŠ?Œற�. 

 

          அறாட ேப*ேலேய ஏராளமான ப=மக 6ழžŒறன.  எைல 

RŠ ேபாŒறா; க� ெகாளாேத; ?� <=கலா; எலா ந 

ைகŞ தா இ�Œற� ேபாற வாŒயக வழக% உள�.   இ% 

எைல, காbத, <=த, ைக ேபாற ெசாக ப=மக ஆž.  ெமாOேய 

ப=ம வசப=�ப� தா ப=ம% *றபாž.  ஆைகயா ப=மக 

க?ைதக@ ம� காணப�வ%ைல அைன� �ைறக@K 

காணப�Œற�.  கலாதவ 7த கறவக வைர ப=மகைள அறாட 

வா? பயப��Œறன. 

 

          %�வFவ கால% ெதாடŒய ப=மக ேவ ?� <ரG, 

அ�ரžமா, 7.  ேமதா ேபாற வானபா= இயக க?ஞக@ 

கால% பŞராŒ, இகால க?ஞகளா ெசO6ற வள�ள� எபைத 

இவா? நா அŠY உைமயாž.  

 

3&)�:9�3&)�:9�3&)�:9�3&)�:9�    ��5�6��5�6��5�6��5�6                

1. 7.  ேமதா? க?ைதக@ ெதாமக – ஓ ஆ- 

2. 7.  ேமதா? க?ைதக@ žŠB�க – ஓ ஆ- 

3. 7.  ேமதா? க?ைதக@ உவைமக – ஓ ஆ- 

4.  கப# ேமதா- – ஓ ஆ- 

5. 7.  ேமதா? க?ைதக@ *லப%கார W	க – ஓ ஆ-.                                        
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          ேபாற தைல6க@ வ�கால ஆவாளக தத ஆ?ைன 

ேமெகாளலா. 

 

;:94;:94;:94;:94    ������������������������            

          ப=மக žŠத இவாேவ� ப=மக@ *ற6கைள அŠவதž 

இஃேதா அŠய ஆேவடாž.  ப=மக, žŠB�க, ெதாமக žŠத 

ஆ-ž இவாேவ� *றதெதா� பக@பாž. 
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1�< =>�%�$1�< =>�%�$1�< =>�%�$1�< =>�%�$    

    

�+��&�+��&�+��&�+��&    =$�6=$�6=$�6=$�6    

    

1111....                    ச%ய A%       ச%ய A%       ச%ய A%       ச%ய A%                                                                                                                   ----                            இலŒய%இலŒய%இலŒய%இலŒய%    ப=மப=மப=மப=ம,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ெசதGெசதGெசதGெசதG    அசகஅசகஅசகஅசக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ, , , , 7தப%67தப%67தப%67தப%6     1983.   

    

2.     2.     2.     2.     8த%ர7�8த%ர7�8த%ர7�8த%ர7�                                                                                                                                            ----                                ப=மப=மப=மப=ம,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            இளவழகஇளவழகஇளவழகஇளவழக    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,7தப%67தப%67தப%67தப%6    நவபநவபநவபநவப 2001.  

    

3.     3.     3.     3.     ேமதாேமதாேமதாேமதா        7777.   .   .   .                                                                                                                                                       ----                            அவகஅவகஅவகஅவக    வ�Œறாகவ�Œறாகவ�Œறாகவ�Œறாக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன    ப%6ப%6ப%6ப%6    ஜூஜூஜூஜூ    2010.  

    

4.           ”                                                        4.           ”                                                        4.           ”                                                        4.           ”                                                        ----                            ஆகாய�žஆகாய�žஆகாய�žஆகாய�ž    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    வீ�வீ�வீ�வீ�,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , ஏழாப%6ஏழாப%6ஏழாப%6ஏழாப%6    =சப=சப=சப=சப    2012.  

        

5.           ”                                                         5.           ”                                                         5.           ”                                                         5.           ”                                                         ----                            இதய%இதய%இதய%இதய%    நாகாšநாகாšநாகாšநாகாš, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , எடாஎடாஎடாஎடா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , =சப=சப=சப=சப    2012. 

    

6.           ”                6.           ”                6.           ”                6.           ”                                                                                                                                                                                    ----                            ஊவலஊவலஊவலஊவல,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ப%ேனழாப%ேனழாப%ேனழாப%ேனழா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , =சப=சப=சப=சப    2012. 

    

7.            ”                                                        7.            ”                                                        7.            ”                                                        7.            ”                                                        ----                        எ#ைடயஎ#ைடயஎ#ைடயஎ#ைடய    ேபா%ேபா%ேபா%ேபா%    மரகமரகமரகமரக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            %�மக%�மக%�மக%�மக    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ஏழாஏழாஏழாஏழா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , அேடாபஅேடாபஅேடாபஅேடாப        2008.    
    

8.            ”             8.            ”             8.            ”             8.            ”                                                                                                                                                                                         ----                        ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    வானவானவானவான    இ�இ�இ�இ�    *றž*றž*றž*றž,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , பதாபதாபதாபதா    ப%6ப%6ப%6ப%6,  ,  ,  ,  =சப=சப=சப=சப    2011.    
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9.     9.     9.     9.     ேமதாேமதாேமதாேமதா        7777.                                         .                                         .                                         .                                         ----                        க0க0க0க0    .க.க.க.க,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7ப%7ப%7ப%7ப%    AறாAறாAறாAறா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , =சப=சப=சப=சப    2011.   

10.               ”                                                   10.               ”                                                   10.               ”                                                   10.               ”                                                   ----                        கன-கன-கன-கன-    ž%ைரகž%ைரகž%ைரகž%ைரக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ஆறாஆறாஆறாஆறா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , =சப=சப=சப=சப        2012. 

    

11.               ”                                                     11.               ”                                                     11.               ”                                                     11.               ”                                                     ----                        கா%�தகா%�தகா%�தகா%�த    கா	கா	கா	கா	, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                %�மக%�மக%�மக%�மக    MைலயMைலயMைலயMைலய,  ,  ,  ,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                எடாஎடாஎடாஎடா    ப%6ப%6ப%6ப%6, , , , <ரவş<ரவş<ரவş<ரவş    2008. 

    

12.12.12.12.                                                        ”                                                     ”                                                     ”                                                     ”                                                     ----                            நடத நாடககநடத நாடககநடத நாடககநடத நாடகக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                žமர ப%பகžமர ப%பகžமர ப%பகžமர ப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6, , , , =சப =சப =சப =சப 2009.    

    

13131313.               .               .               .               ”                                                     ”                                                     ”                                                     ”                                                     ----                        நதவன நாகநதவன நாகநதவன நாகநதவன நாக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷ, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ப%ெனாறா ப%ப%ெனாறா ப%ப%ெனாறா ப%ப%ெனாறா ப%6666, , , , =சப =சப =சப =சப 2012.  

    

14141414.               .               .               .               ”                                                     ”                                                     ”                                                     ”                                                     ----                    7க�ž 7க7க�ž 7க7க�ž 7க7க�ž 7க, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷக?தா ப@ேகஷ,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6ப%ெனாறா ப%6, , , , =சப =சப =சப =சப 2012.   

    

1�<�& =$�61�<�& =$�61�<�& =$�61�<�& =$�6                    

1111.     .     .     .     அ� ரžமா                                அ� ரžமா                                அ� ரžமா                                அ� ரžமா                                ----                    6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�6�க?ைதŞ žŠB�, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        அனஅனஅனஅன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            தசா�தசா�தசா�தசா�,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7தப%67தப%67தப%67தப%6,  ,  ,  ,  ஜூ ஜூ ஜூ ஜூ 2006.            
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2222.     .     .     .     அ�ணாசல  7அ�ணாசல  7அ�ணாசல  7அ�ணாசல  7.                         .                         .                         .                         ----                    தG 6�க?ைதக@ ெதாமகதG 6�க?ைதக@ ெதாமகதG 6�க?ைதக@ ெதாமகதG 6�க?ைதக@ ெதாமக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *வž�*வž�*வž�*வž�    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , 7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6,  ,  ,  ,  =சப=சப=சப=சப    2008. 

    

3.     3.     3.     3.     இராேஜ%ரஇராேஜ%ரஇராேஜ%ரஇராேஜ%ர    ****.                              .                              .                              .                              ----                    %�žற%�žற%�žற%�žற    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    நலநலநலநல, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            க?தாக?தாக?தாக?தா    ப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷப@ேகஷ, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , நவபநவபநவபநவப    2010. 

 

 

4.     4.     4.     4.     இராமநாதஇராமநாதஇராமநாதஇராமநாத    <ைள<ைள<ைள<ைள        தததத.                      .                      .                      .                      ----                    உலகஉலகஉலகஉலக    வரலா	வரலா	வரலா	வரலா	,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ைசவைசவைசவைசவ    <ரகாச<ரகாச<ரகாச<ரகாச    ய%ரய%ரய%ரய%ர    சாைலசாைலசாைலசாைல,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                யாபானயாபானயாபானயாபான            ----        1951.    

 

5.     5.     5.     5.     இராேஜ%ரஇராேஜ%ரஇராேஜ%ரஇராேஜ%ர        இராஇராஇராஇரா.                         .                         .                         .                         ----                6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத    இலகணஇலகணஇலகணஇலகண,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ந%Eந%Eந%Eந%E    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , இரடாஇரடாஇரடாஇரடா    ப%6ப%6ப%6ப%6        2008. 

 

 6.     6.     6.     6.     இளžமரனாஇளžமரனாஇளžமரனாஇளžமரனா        இராஇராஇராஇரா.                       .                       .                       .                       ----                    உவைமஉவைமஉவைமஉவைம    வOவOவOவO    அறெநŠஅறெநŠஅறெநŠஅறெநŠ    ?ளக?ளக?ளக?ளக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    சகசகசகசக    இலŒயகஇலŒயகஇலŒயகஇலŒயக    பாகபாகபாகபாக    2,2,2,2,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    தGதGதGதG    மமமம    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , 7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6    2006. 

 

7.     7.     7.     7.     க%க%க%க%    மகாேதவமகாேதவமகாேதவமகாேதவ                                                                                                                                    ----                ெதாமெதாமெதாமெதாம, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                க%ரகக%ரகக%ரகக%ரக    இல8Gஇல8Gஇல8Gஇல8G    ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�,         ,         ,         ,             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ம�ைரம�ைரம�ைரம�ைர,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6        ----        1984. 

 

8.    க�ணாM%க�ணாM%க�ணாM%க�ணாM%            7777.                                  .                                  .                                  .                                  ----                ெதாகா<யெதாகா<யெதாகா<யெதாகா<ய    மாணவகானமாணவகானமாணவகானமாணவகான    எ@யஎ@யஎ@யஎ@ய                                                                

                                                            ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.).).).)                                                                                                                                                                                                                            உைரஉைரஉைரஉைர,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                வசதாவசதாவசதாவசதா    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ம	ப%6ம	ப%6ம	ப%6ம	ப%6    2008. 

 

9.     9.     9.     9.     க?ம\க?ம\க?ம\க?ம\    ேத*கேத*கேத*கேத*க    ?நாயக?நாயக?நாயக?நாயக                                                ----                மல�மல�மல�மல�    மாைலYமாைலYமாைலYமாைலY, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7ைல7ைல7ைல7ைல    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , 2005. 

 

10.     10.     10.     10.     கபகபகபகப                                                                                                                                                                                                                            ----                கபராமாயணகபராமாயணகபராமாயணகபராமாயண, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            கபகபகபகப    கழககழககழககழக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன        ----        1977.  

    

11.     11.     11.     11.     ேகா?தேகா?தேகா?தேகா?த        காகாகாகா.                                     .                                     .                                     .                                     ----                ஐž	:	ஐž	:	ஐž	:	ஐž	:	    Aல7Aல7Aல7Aல7    உைரYஉைரYஉைரYஉைரY, , , ,     

                                                                ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.)                                                      .)                                                      .)                                                      .)                                                                  இல8Gஇல8Gஇல8Gஇல8G    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                %�வ%6ர%�வ%6ர%�வ%6ர%�வ%6ர        ----        1938. 

  

12.    12.    12.    12.    சரளாசரளாசரளாசரளா        ராசேகாபாலராசேகாபாலராசேகாபாலராசேகாபால                                                                                                    ----                இலŒய%இலŒய%இலŒய%இலŒய%    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    பாைவபாைவபாைவபாைவ,       ,       ,       ,           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ஒ@ப%பகஒ@ப%பகஒ@ப%பகஒ@ப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன    1985. 

 

13.    13.    13.    13.    *வேநச*வேநச*வேநச*வேநச        பாபாபாபா.                                        .                                        .                                        .                                        ----                    தGழா-தGழா-தGழா-தGழா-    %றக%றக%றக%றக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            அர?தஅர?தஅர?தஅர?த    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                žபேகாணžபேகாணžபேகாணžபேகாண,  ,  ,  ,  7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6        ----        2006.        

        

14.    14.    14.    14.    தGழணதGழணதGழணதGழண                                                                                                                                                                        ----                    சகசகசகசக    இலŒயஇலŒயஇலŒயஇலŒய    ஒ��ஒ��ஒ��ஒ��,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *தாம\*தாம\*தாம\*தாம\    ெசவெசவெசவெசவ    ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rனா*Rனா*Rனா*Rனா*    MைலயMைலயMைலயMைலய,   ,   ,   ,   ம�ைரம�ைரம�ைரம�ைர    ----    1975. 

    

15.    15.    15.    15.    நாராயணநாராயணநாராயணநாராயண    ேவK<ைளேவK<ைளேவK<ைளேவK<ைள                                                                ----                    அகநா�	அகநா�	அகநா�	அகநா�	    Aல7Aல7Aல7Aல7    உைரYஉைரYஉைரYஉைரY,,,,    

                                                                                                        ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.)                                               .)                                               .)                                               .)                                               %�மக%�மக%�மக%�மக    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன    ----        2008.  

    

16.    16.    16.    16.    MமலாMமலாMமலாMமலா    8ேர8ேர8ேர8ேர                                                                                                                                                                ----                    பாைலவனபாைலவனபாைலவனபாைலவன        ெபௗணGகெபௗணGகெபௗணGகெபௗணGக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .6கா.6கா.6கா.6கா    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7தப%67தப%67தப%67தப%6    1999.            

    

17.    17.    17.    17.    mஃமாmஃமாmஃமாmஃமா        எஎஎஎ....ஏஏஏஏ.                                      .                                      .                                      .                                      ----                ேசா?யேசா?யேசா?யேசா?ய    �Eய�Eய�Eய�Eய    உைட-உைட-உைட-உைட-,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    இன�வஇன�வஇன�வஇன�வ    ஆ-கானஆ-கானஆ-கானஆ-கான    சவேதசசவேதசசவேதசசவேதச    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெகாS6ெகாS6ெகாS6ெகாS6, , , , 7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6    1982.                

    

18.    18.    18.    18.    பசாகபசாகபசாகபசாக        கககக.                                          .                                          .                                          .                                          ----                ெதாமெதாமெதாமெதாம    %றனா-%றனா-%றனா-%றனா-, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                அனஅனஅனஅன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    தசா�தசா�தசா�தசா�,  ,  ,  ,  7தப%67தப%67தப%67தப%6        2005. 2005. 2005. 2005.     

19.    19.    19.    19.    பமநாதபமநாதபமநாதபமநாத        ****.                                        .                                        .                                        .                                        ----                இ�இ�இ�இ�    கலாசாரகலாசாரகலாசாரகலாசார        ேகாŞகFேகாŞகFேகாŞகFேகாŞகF        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *பகF*பகF*பகF*பகF, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            இ�இ�இ�இ�    சமயசமயசமயசமய    கலாசாரகலாசாரகலாசாரகலாசார    அKவலகஅKவலகஅKவலகஅKவலக        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            %ைணகல%ைணகல%ைணகல%ைணகல, , , , ெகாS6ெகாS6ெகாS6ெகாS6    2004.                    

    

20.    20.    20.    20.    பாலாபாலாபாலாபாலா                                                                                                                                                                                                                                        ----                6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    பாைவபாைவபாைவபாைவ, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                அகரஅகரஅகரஅகர, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *வகைக*வகைக*வகைக*வகைக    1980.            

    

21.    21.    21.    21.    <ரசாத<ரசாத<ரசாத<ரசாத        ����.                                        .                                        .                                        .                                        ----                கபைனகபைனகபைனகபைன    ேபாேபாேபாேபா, , , ,     

                                                                    ((((பபபப....ஆஆஆஆ.)                                          .)                                          .)                                          .)                                                                                                          .பால*க.பால*க.பால*க.பால*க    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                இலைகஇலைகஇலைகஇலைக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7தப%67தப%67தப%67தப%6    2003.   

 

22.    22.    22.    22.    6š�6š�6š�6š�    ேக*கேக*கேக*கேக*க                                                                                                                                ----                6றநா�	6றநா�	6றநா�	6றநா�	    Aல7Aல7Aல7Aல7    உைரYஉைரYஉைரYஉைரY, , , ,     

                                                                                ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.)                                                     .)                                                     .)                                                     .)                                                     சாரதாசாரதாசாரதாசாரதா    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , 7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6    2010. 

 

23.    23.    23.    23.    ெபாம\ெபாம\ெபாம\ெபாம\    ைவர7�ைவர7�ைவர7�ைவர7�                                                                                    ----                சகசகசகசக    இலŒய%இலŒய%இலŒய%இலŒய%    6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W	கW	கW	கW	க, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                %�மக%�மக%�மக%�மக    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , 7த7த7த7த    ப%6ப%6ப%6ப%6     2002.     

    

    24.    24.    24.    24.    மா\கமா\கமா\கமா\க        அஅஅஅ.                                      .                                      .                                      .                                      ----                பşபாடபşபாடபşபாடபşபாட    Aல7Aல7Aல7Aல7    உைரYஉைரYஉைரYஉைரY,,,,    

                                                                        ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.)                                                       .)                                                       .)                                                       .)                                                           வதமானவதமானவதமானவதமான    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன        1999.  

    

25.    25.    25.    25.    மா\கமா\கமா\கமா\க        நநநந.                                          .                                          .                                          .                                          ----                7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    சாதைனகசாதைனகசாதைனகசாதைனக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    žகžகžகžக    ப%பகப%பகப%பகப%பக, , , ,     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    வ��வ��வ��வ��, , , , 7தப%67தப%67தப%67தப%6        2003.        

        

26.    26.    26.    26.    ?8வநாத?8வநாத?8வநாத?8வநாத        அஅஅஅ.       .       .       .                                                                                                                                   ----                கšெதாைககšெதாைககšெதாைககšெதாைக    Aல7Aல7Aல7Aல7    உைரYஉைரYஉைரYஉைரY,             ,             ,             ,                 

                                                                                ((((உஉஉஉ....ஆஆஆஆ.)                                                        .)                                                        .)                                                        .)                                                        M�M�M�M�    ெச8şெச8şெச8şெச8ş    6666    ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , AறாAறாAறாAறா    ப%6ப%6ப%6ப%6     2007.   

 

 27.    27.    27.    27.    ெஜயெஜயெஜயெஜய        அஅஅஅ.                                                  .                                                  .                                                  .                                                  ----                தGதGதGதG        இலகணஇலகணஇலகணஇலகண    வரலா	வரலா	வரலா	வரலா	, , , ,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ஜனகாஜனகாஜனகாஜனகா    ப%பகப%பகப%பகப%பக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன    2011.    

(���+
�6(���+
�6(���+
�6(���+
�6        

1.       1.       1.       1.       இராமஇராமஇராமஇராம    Œ�ணŒ�ணŒ�ணŒ�ண                                                                                                                                    ----                şயாşயாşயாşயா    தகாலதகாலதகாலதகால    தGதGதGதG    அகரா%அகரா%அகரா%அகரா%, , , ,     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    şயாşயாşயாşயா    ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�ெவ@B�, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ெசைனெசைனெசைனெசைன,  ,  ,  ,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    இரடாஇரடாஇரடாஇரடா    ப%6ப%6ப%6ப%6    2011.                                

    

2.     2.     2.     2.     கைதயாகைதயாகைதயாகைதயா        நநநந....****.                                           .                                           .                                           .                                           ----                ெசதGெசதGெசதGெசதG    அகரா%அகரா%அகரா%அகரா%, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            உலகஉலகஉலகஉலக    தGதGதGதG    ஆரா*ஆரா*ஆரா*ஆரா*        M	வனM	வனM	வனM	வன,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ம	ப%6ம	ப%6ம	ப%6ம	ப%6    1999.            

    

    3.     3.     3.     3.     %�7ைற%�7ைற%�7ைற%�7ைற    உஉஉஉைரைரைரைர    ம\ம\ம\ம\                                                                                                                ----                %�மக%�மக%�மக%�மக    தGதGதGதG    அகரா%அகரா%அகரா%அகரா%, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            %�மக%�மக%�மக%�மக    MைலயMைலயMைலயMைலய, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , ,         நாகாநாகாநாகாநாகா    ப%6ப%6ப%6ப%6    2009.    

    

4.     4.     4.     4.     பவானதபவானதபவானதபவானத    <ைள<ைள<ைள<ைள        எஎஎஎ.                    .                    .                    .                    ----                பவானதபவானதபவானதபவானத    தGதGதGதG    ெசாெசாெசாெசா    அகரா%அகரா%அகரா%அகரா%, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M�M�M�M�    ெச8şெச8şெச8şெச8ş    6666    ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ெசைனெசைனெசைனெசைன, , , , AறாAறாAறாAறா    ப%6ப%6ப%6ப%6        2007. 

 

5.     5.     5.     5.     ைவயா6şைவயா6şைவயா6şைவயா6ş    <ைள<ைள<ைள<ைள        எஎஎஎ.                    .                    .                    .                    ----                தGதGதGதG    ெல*கெல*கெல*கெல*க, , , ,     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ெசைனெசைனெசைனெசைன    பகைலகழகபகைலகழகபகைலகழகபகைலகழக,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ெசைனெசைனெசைனெசைன    1955.   

 

#�<�+�#�<�+�#�<�+�#�<�+�    =$�6=$�6=$�6=$�6                                            

1.     1.     1.     1.     ம�ைரம�ைரம�ைரம�ைர    தGதGதGதG    இலŒயஇலŒயஇலŒயஇலŒய                                                                                                                    ----                நş?�தநş?�தநş?�தநş?�த        ((((%�தகேதவ%�தகேதவ%�தகேதவ%�தகேதவ))))    

                            GGGG    ெதாž6ெதாž6ெதாž6ெதாž6    %ட%ட%ட%ட                                                                                                                                      1998 – 2009.                    
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);5�
);5�
)    =$�6=$�6=$�6=$�6        

1.     1.     1.     1.     Day Lewis                                              ----     The Poetic Image, 

                                                                         Jonathan Caps,  

                                                                         1961. 
 

2.    Oxford                                                             ----   The Oxford English Dictionary, 

                                                                          Cleredon Press,  

                                                                          1970.  

 

3.    Rene Wellek and Austin Warren     ----   Theory of Literatures, 

                                                                          Brace and Company Inc., 

                                                                           Newyork 1949.     
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�<4@ ----    ।    

����.  .  .  .  3&*+��
�3&*+��
�3&*+��
�3&*+��
�    ���4@�A� -
	4@�A����4@�A� -
	4@�A����4@�A� -
	4@�A����4@�A� -
	4@�A�    
 

         7.  ேமதா அவக 34343434 :க இயŠYளா.  ஒெவா� :K பேவ	 

ப%6கைள ெகாடதாக %கŒற�.  1974197419741974இ ெவ@வத 7த க?ைத : 

‘‘‘‘க0க0க0க0    .க.க.க.க’’’’ இ�வைர 7ப% A	 ப%6கைள க�ள�.  

‘‘‘‘ேசாழMலாேசாழMலாேசாழMலாேசாழMலா’’’’, ‘‘‘‘மžடமžடமžடமžட    MலாMலாMலாMலா’’’’ இர� வரலா	 ப%னகF ஆனத ?கடE 

ெதாட கைதயாக ெவ@வதன. 

 

                           க0க0க0க0    .க.க.க.க; ; ; ; ஊவலஊவலஊவலஊவல; ; ; ; மன*றžமன*றžமன*றžமன*றž; ; ; ; அவகஅவகஅவகஅவக    வ�Œறாகவ�Œறாகவ�Œறாகவ�Œறாக; ; ; ; 7க�ž7க�ž7க�ž7க�ž    

7க7க7க7க; ; ; ; நடதநடதநடதநடத    நாடககநாடககநாடககநாடகக; ; ; ; கா%�தகா%�தகா%�தகா%�த    கா	கா	கா	கா	; ; ; ; ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    வானவானவானவான    இ�இ�இ�இ�    *றž*றž*றž*றž; ; ; ; 

%�?ழா?%�?ழா?%�?ழா?%�?ழா?    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ெத�பாடகெத�பாடகெத�பாடகெத�பாடக; ; ; ; நதவனநதவனநதவனநதவன    நாகநாகநாகநாக; ; ; ; இதய%இதய%இதய%இதய%    நாகாšநாகாšநாகாšநாகாš; ; ; ; 

எ#ைடயஎ#ைடயஎ#ைடயஎ#ைடய    ேபா%மரகேபா%மரகேபா%மரகேபா%மரக; ; ; ; கன-கன-கன-கன-    ž%ைரகž%ைரகž%ைரகž%ைரக; ; ; ; கபகபகபகப    க?யரŒக?யரŒக?யரŒக?யரŒ; ; ; ; எஎஎஎ    

<ைள<ைள<ைள<ைள    தGதGதGதG; ; ; ; ஒைறஒைறஒைறஒைற    _ž*_ž*_ž*_ž*; ; ; ; மEதைனமEதைனமEதைனமEதைன    ேத=ேத=ேத=ேத=; ; ; ; ஆகாய�žஆகாய�žஆகாய�žஆகாய�ž    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    வீ�வீ�வீ�வீ�  

ஆŒய க?ைத :கF, ெவ@ச ெவ@ேய இைல எற க?ைத *	கைத 

:K எS%Yளா. 

 

                           ‘‘‘‘7777.  .  .  .  ேமதா?ேமதா?ேமதா?ேமதா?    *	கைதக*	கைதக*	கைதக*	கைதக’’’’ எற *	கைத : இயŠYளா.  ேசாழேசாழேசாழேசாழ    

MலாMலாMலாMலா,,,, மžடMலாமžடMலாமžடMலாமžடMலா எற இர� 6%னகைள இயŠYளா.  7777.  .  .  .  ேமதாேமதாேமதாேமதா    

7#ைரக7#ைரக7#ைரக7#ைரக; ; ; ; நா#நா#நா#நா#    எஎஎஎ    க?ைதYக?ைதYக?ைதYக?ைதY; ; ; ; பகபகபகபக    பா�பா�பா�பா�    ேப8Œேறேப8Œேறேப8Œேறேப8Œேற; ; ; ; 

6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத    ேபாராடேபாராடேபாராடேபாராட; ; ; ; அவFžஅவFžஅவFžஅவFž    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    க=தக=தக=தக=த; ; ; ; அ6டஅ6டஅ6டஅ6ட;;;; ேபாற 

தைல6க@ க�ைர :கைள இயŠயவ.  7. ேமதா? ேப=க இதயஇதயஇதயஇதய    

வாசவாசவாசவாச ம	 %றத%றத%றத%றத    6தக6தக6தக6தக எ# தைல6க@ 6தககளாக 

ெவ@Şடபடன.  நாயகநாயகநாயகநாயக    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    கா?யகா?யகா?யகா?ய எற கா?ய :ைலY இயŠYளா.  

7.        ேமதா?    %ைரபட%ைரபட%ைரபட%ைரபட    பாடகபாடகபாடகபாடக எற தைல< ேமதா அவக 

%ைரபட%ž இயŠய பாடக 6தகமாக ெவ@Şடப�ள�.  

ெசலட ெபாய ஆ 7.  ேமதா எற தைல< க?ஞ பாலா 
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ஆŒல%K, மEதைன ேத= எற தைல< %�ம% ஜ7னா அவக 

இ%ŞK, ேபரா.  ேட? ராஜா ேபா அவக ஆŒல%K ெமாOெபய� 

ெவ@Şடன. 

�.ேம�தா அவ�க� ெப0ற ப:Lக�� வி<க�� 

� 1970 - 7த *	கைத - ‘‘‘‘ŒOதŒOதŒOதŒOத    ேகா�ேகா�ேகா�ேகா�’’’’ - ஆனத ?கட இதO 

17.05.1970 இ 7த பş8 ெப	 ெவ@வத�. 

� ச%ய ேசாதைன - இலŒய *தைனŞ பş8 ெபற�.    

� 1977 –  ‘‘‘‘ஊவலஊவலஊவலஊவல’’’’  - க?ைத ெதாž% தGழக அர* 7த பş8 ெபற�.    

� 1980 - ஆனத ?கட ெபா ?ழா - ‘‘‘‘ேசாழேசாழேசாழேசாழ    MலாMலாMலாMலா’’’’ வரலா	  

6%ன%காக |. 20,000 7த பş8 ெபறா.    

� 1986 - *றத க?ஞ�கான தGழக அர* ‘‘‘‘பாேவதபாேவதபாேவதபாேவத    பார%தாசபார%தாசபார%தாசபார%தாச    

?��?��?��?��’’’’ 7தவ எ.q.ஆ. வழŒனா.    

� 1996 - தGழக அர* *றத %ைரபட பாடலா*şய�கான 

‘‘‘‘கைலமாம\கைலமாம\கைலமாம\கைலமாம\    ?��?��?��?��’’’’ 7தவ கைலஞ வழŒனா.        

� 1998 -  ெகாS6 தG சக - இலŒயஇலŒயஇலŒயஇலŒய    ேவதேவதேவதேவத    ?�� வழŒய�.    

� 1998 -     பார%பார%பார%பார%    ?��?��?��?�� - ேகாைவ இலŒய வட வழŒ *ற<த�.    

� 1998 - அெமşகா? ெசŞ�Ş நகş அெமşக தGO  

சகக@ Wடைம6, தGநா� அறகடைளY இைண� 

வழŒய க?ைதக?ைதக?ைதக?ைத    ப\கானப\கானப\கானப\கான    சாதைனயாளசாதைனயாளசாதைனயாளசாதைனயாள    ?��?��?��?��....    

� 1998 -  *றத %ைரபட பாடலா*şய�கான ‘‘‘‘%ைரபட%ைரபட%ைரபட%ைரபட    கைலகைலகைலகைல    

?தக?தக?தக?தக    ?��?��?��?��’  (’  (’  (’  (கணதாசகணதாசகணதாசகணதாச    ?��?��?��?��))))  7தவ கைலஞ வழŒனா.    

� 2005 – 7ரெசாš அறகடைளŞ ஒ� இலச |பா ெபாŒOYட 

W=ய ‘‘‘‘கைலஞகைலஞகைலஞகைலஞ    ?��?��?��?��’’’’ –  7தG அŠஞ கைலஞ வழŒனா.    

� 2007 – ‘‘‘‘ெபşயாெபşயாெபşயாெபşயா    ?��?��?��?��’’’’ – %ரா?ட கழக தைலவ Œ. வீரம\ 

வழŒனா.    
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� 2007 – ‘‘‘‘ஆகாய�ž அ�த வீ�ஆகாய�ž அ�த வீ�ஆகாய�ž அ�த வீ�ஆகாய�ž அ�த வீ�’’’’ – க?ைத :šகாக 2006 –  ஆ 

ஆ=கான ம%ய அர* ‘‘‘‘சாŒய அகாதG ?��சாŒய அகாதG ?��சாŒய அகாதG ?��சாŒய அகாதG ?��’ ’ ’ ’  ெபறா.  

 

ப�ட%க�� ெபாF�Mக��    

          ‘‘‘‘க?ேவதக?ேவதக?ேவதக?ேவத’  ‘’  ‘’  ‘’  ‘6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத6�க?ைத    தாதாதாதாதாதாதாதா’’’’, ‘‘‘‘க?நாயகக?நாயகக?நாயகக?நாயக’’’’ ‘‘‘‘6�கவைத6�கவைத6�கவைத6�கவைத    மனமனமனமன’’’’  

7தšய பேவ	 படக ெப	ளா.  தGழக க?ஞ ேபரைவŞ தைலவ 

பத?Y, ம%ய அர* %ைரபட தணைக žS உ	<னராக-, தG 

நா� அர* அŠ?ய தG மற% உ	<னராக- ெபா	6க 

வŒதவ. 

 

இல�கிய பயண%க� 

          அெமşகா, இலடன, ஐŒய அர6 எGேட, *க., மேல*யா, ச�% 

அேர<யா, பş 7தšய பேவ	 நா�க பேவ	 நகரகFž பயண 

ெசதவ.  ேபாபா, 6� %š, 7ைப, ெகாகதா, ைஹதராபா, ெபக� 

7%šய இ%யா? பல மாMலகFž பயண ேமெகாடவ.  அெமşக 

நா= ேஜச பகைலகழக, *க.ş ேத*ய பகைலகழக 

ம	 தGநா= அைன� பகைல கழககF இலŒய 

ெசாெபாO-கFகாக இவைர அைழ� ெகௗர?�ளன.       

    

சிற�MO ெச(திக�      

� ப@க@K, க�şக@K, பகைலகழகக@K 

இவ�ைடய க?ைதக பாட:களாக இட ெப	ளன. 

� இவ�ைடய பைட6க ஆ- ெச� பல 7ைனவ பட (PhD) 

ெப	ளன. 

� ஆŒல, இ%, ெதKž, மைலயாள 7தšய பல ெமாOக@ 

இவ�ைடய பைட6க ெமாO ெபயகப�ளன. 
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